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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli üléséről 2013.
augusztus 16-án (péntek) du. 13.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő 13.15-kor érkezett
Bukta Imre képviselő
Molnár Irén képviselő

Igazoltan távol: Bukta Gábor polgármester
Gazsi László Tivadar képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mivel a polgármester igazoltan távol van, ezért az ülést az aljegyző vezeti.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és 1 képviselő igazoltan távol van. 5 képviselőtestületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) Start-munka programmal kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi ponttal a képviselő-testület egyetért-e?
Aki így egyetért a napirendi ponttal, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 4
igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a napirendi pontot.
Jegyzőkönyvvezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta Mária képviselőt
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az ülés a meghívóban kiküldöttel szemben nem zárt ülés, nincs jogszabályi indoka annak,
hogy az ülés zárt legyen.
A mai rendkívüli testületi ülés azért került összehívásra, mivel már mindenki előtt ismeretes,
hogy 2013 augusztus 12-én lefoglalták az Önkormányzat tulajdonát képező traktort. Ülés előtt
mindenki elolvasta a lefoglalásról készült határozatot. A településen megindultak a
találgatások a traktorral kapcsolatban, így az, hogy lopott, és vissza sem fogja kapni az
Önkormányzat. A rendőrség tájékoztatást nem adott az ügyben.
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A járművet valószínű azért foglalták le, hogy egy igazságügyi gépjármű szakértő
megvizsgálja Mezőszemerén. Hogy mikor, azt nem lehet tudni. 2-3 hónapon belül biztosan.
Utána feloldják a lefoglalást, és újra használhatja az Önkormányzat a traktort. A jármű itt van
az udvaron, de nem lehet használni, mivel le van zárva rendőrségi pecséttel.
Lefoglalásra került az indítókulcs, valamint a forgalmi engedély is. Mivel ezt a járművet a
2012 évi start munkaprogram keretén belül vásárolta az Önkormányzat, ezért az ügyről
írásban tájékoztattam a Munkaügyi Központot is.
13.15-kor Bukta Mária képviselő megérkezett.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A mai testületi ülést részben a képviselők kezdeményezték, részben pedig azért került
összehívásra, hogy megbeszéljük ezt a dolgot, mert szükséges a lakosság írásbeli
tájékoztatása, hogy a traktor nem lopott. A lefoglalást elrendelő határozatban nincs
megjelölve elkövető, és nincs gyanúsított sincs az ügyben.
A másik folyamatban lévő üggyel kapcsolatban is (a pénzügyi bizottság vizsgálata) a
találgatás megy a faluban. Az még nincs lezárva, meg kell várni Polgármester úr válaszát.
Bukta Imre képviselő
A forgalmi engedély kinek a nevén szerepel?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ezt nem tudom megmondani, mert az elvitték a rendőrök, de feltételezem, hogy az
Önkormányzat nevén, hiszen csak akkor tudta az Önkormányzat bevételezni.
Bukta Imre képviselő
Mi nem láttunk semmilyen adásvételi szerződést. Ki írta alá a szerződést?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az eladó a Farm 64 Kft, a vevő pedig a Községi Önkormányzat, Polgármester úr aláírásával.
A Polgármesternek a törvény alapján általános felhatalmazása van arra, hogy az
Önkormányzat nevében eljárjon.
Bukta Mária képviselő
Ezt az adásvétel szerződést meg lehet nézni? Mert mi ezt nem láttuk.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A traktorral kapcsolatban elkészítem az értesítést a képviselő-testület nevében, de mint
aljegyző én küldöm ki a lakosoknak a jövő héten.
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Bukta Imre képviselő
A pénzügyi bizottság készített egy beszámolót a múltkori testületi ülésre a start
munkaprogrammal kapcsolatos elszámolásokról, amely jegyzőkönyv több ponton is kérdést
vetett fel. A Polgármester azt ígérte, hogy augusztus 23-ig írásban tájékoztatja a képviselőket,
és megválaszolja a kérdéseket. Ettől függetlenül, hogy az ö válasza mi lesz, azt szeretném
javasolni, hogy a pénzügyi bizottság továbbra is végezze az ellenőrzését a start
munkaprogram elszámolásainak, beleértve a Polgármester augusztus 23-ai állásfoglalását.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Polgármester megígérte, hogy megválaszolja a kérdéseket írásban. A pénzügyi bizottság ezt
megvizsgálva hozzon döntést a vizsgálat eredményéről. Ha tovább szeretnék folytatni a
vizsgálódást, erről tájékoztatni kell a polgármestert és a jegyzőt, és írásbeli jelentést kell
készíteni. Az én véleményem az, hogy a pénzügyi bizottság akkor jár el helyesen, ha
végigviszi a folyamatot, hogy fölösleges vitákra ne legyen ok a későbbiekben.
Bukta Imre képviselő
Az én véleményem az, hogy a pénzügyi bizottság vizsgálja felül a 2012 évi start
munkaprogram pénzügyi elszámolásait is, mivel előfordulhat, hogy adminisztrációs, vagy
számolási hiba történt, akár az Önkormányzat dolgozói részéről, akár a Munkaügyi Központ
részéről.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Vizsgálhatja a pénzügyi bizottság, de tudomásom szerint már ezt tavaly megtették, a pályázat
is lezárult, az elszámolások is rendben megtörténtek. Egy lezárt pályázatot újra vizsgálni nem
célszerű. A másik probléma, hogy a pénzügyi bizottsági tagok közül ketten tavaly részt vettek
a start munkaprogram irányításában, Gazsi László és Molnár Irén. Ez a két személy nem
vehet részt a tavalyi felülvizsgálatban, mint pénzügyi bizottsági tag.
Bukta Imre képviselő
Akkor őket ki kell zárni a bizottságból. Az üzemanyag felhasználását kell ellenőrizni, nem
pedig a pénzügyi elszámolását, hisz az, rendben volt, ha a pályázat lezárult, és az elszámolás
megtörtént.
Bukta Mária képviselő
A 2012 évi start munkaprogram ellenőrzése nem volt ilyen mélységű, csak egy testületi
ülésen lett tájékoztatva a képviselő-testület, melyik projektben milyen költségek merültek fel.
Nem volt tudomásunk tavaly a „kockás füzetről”. Véleményem szerint a 2012-es évet a
Számvevőszékkel kellene megvizsgáltatni, hisz ebben az évben szerepel a multifunkcionális
traktor is. A 2013 évet pedig tovább kell ellenőrizni a „kockás füzet „ birtokában. A mai nap
folyamán rajtam keresték ezt a füzetet, mert elmondás szerint eltűnt a füzet. Az az illető
kereste, akit most megbíztak azzal, hogy adja ki az üzemanyagot, amíg szabadságon van az a
dolgozó, aki ezt szokta vezetni.
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Bukta Imre képviselő
Ezt eddig két ember vezette. Ezt onnan tudom, hogy jött hozzám panaszra Zloch József. A
másik, aki vezeti Törő József.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ez a két dolgozó a mai napon szabadságon volt, én hoztam üzemanyagot, és egy kézzel írt
nyilatkozatot készítettem Papp József részére, hogy mikor és mennyi üzemanyagot vett át
tőlem.
Bukta Imre képviselő
Ez a „kockás füzet” nagyon fontos dokumentum, elő kell, hogy kerüljön. Kinek az érdeke
lehet hogy eltűnjön ez a füzet?
Bukta Lajos képviselő
Az én véleményem szerint a Polgármester beszámolója csak az üzemanyagra fog
korlátozódni, pedig jó lenne, ha minden területre tételesen kiterjedne.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az én véleményem pedig az, hogy teljes körű lesz a Polgármester úr beszámolója, mivel ő is
megkapta a pénzügyi bizottság jegyzőkönyvét.
Bukta Mária képviselő
A hozott határozat alapján a pénzügyi bizottság folytathatja a további ellenőrzést?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A vizsgálat nincs befejezve. Jelentéssel kell lezárni az ellenőrzést.
Bukta Mária képviselő
A 2012 évi start munkaprogram ellenőrzésről hogyan dönthet a képviselő-testület?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Rendes testületi ülés keretében kell határozni róla, hogy felállít-e egy ellenőrző bizottságot a
testület.
Bukta Imre képviselő
Ha jól tudom, augusztus 28-án Szihalmon közös testületi ülés lesz. Arra a napra 4 képviselő
aláírásával szeretnénk rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezni 1 napirendi
ponttal.
(A kezdeményezés jegyzőkönyv melléklete)
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Nekem lenne még egy bejelenteni valóm, úgy is, mint képviselő, úgy is, mint lakos. Egy
rendkívüli dolog történt ismét. Ahhoz, hogy ezt képviselőtársaim megértsék, felolvasnék egy
levelet, amit 2009-ben írtunk Kollár Lajossal. Ez a cigány uszításról szól.
Most ismét ezt történt. Megállítottak engem romák, és azt mondják, hogy a művésztelepről
jönnek ki a művész úr szervezésében a gárdisták, és a jobbikosok, és cigányokat akarnak
verni. Ezt ma is, mondták, tegnap is, és tegnapelőtt is.
Nem tudom honnan indult ez, de utána kérdezősködtem, és ezt valaki valóban generálja. Nem
tudom, hogy ki, de 2009-ben mondtak egy nevet, és véleményem szerint összefügg a két eset,
tehát ugyanaz a személy a mostani is. Ez egy uszítás, gyűlöletkeltés, és ez 1 vagy 2 ember
műve.
A művésztelepen gyerekek vannak, az én tanítványaim. Tegnap este 3 részeg, roma fiatal, a
házam előtt ordibált, hogy „majd lerúgjuk a művész úr fejét”, mert, hogy rasszista vagyok.
Valaki generálja ezeket a problémákat, összefügg a 2 eset.
Megtettem a szükséges lépéseket, az Operatív Bizottságnál Budapesten, és a Különleges
ügyosztályon is, mert ez nem játék. Nagyon vigyázzon az az illető, aki ezt terjeszti, és
szervezi ezt a gyűlöletkeltést, mert a tűzzel játszik.
Én nem vagyok rasszista, én a cigányokat ugyanúgy, mint a magyarokat, tisztelem, becsülöm,
szeretem. Ezt mindenki tudja, az összes roma. És valaki ennek ellenére személy szerint engem
próbál meg belekeverni egy gusztustalan durva ügybe. Sejtem, hogy ki ez a személy, de nem
mondok nevet, majd ezt ki fogják vizsgálni, és nagyon vigyázzon az illető, nézze meg, hogy
kinek telefonál ezután, és azt is, hogy mit mond.
Van országgyűlési képviselő ismerősöm aki tiszteli az én munkásságomat, és a legmagasabb
helyen tettem meg a bejelentést.
Veszélyeztetve éreztem magamat, és a családomat, ezért muszáj volt ezeket a lépéseket
megtennem.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt dr. Szűcs Szilárd aljegyző megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 14 óra 10 perckor bezárta.
K.m.f.

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

