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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. május 29-én
(szerda) du. 15.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő 17.00-kor érkezett
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bukta Imre képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Lakosság részéről:Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselő-testületi tag közül 4 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) Temető bejárás
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
2.) Gyámügyi beszámoló elfogadása
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
3.) Gyermekjóléti társulás létrehozása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Gyámügyi rendelet elfogadása
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
5.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadása
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
6.) A Mezőszemerei Óvoda, és a Gondozási Központ folyószámlája fölött rendelkező
személyek kijelölése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
7.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő-testület
egyetért-e? Aki így egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat. Jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta
Mária képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

1.) Temető bejárás
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Megkérem a képviselő-testületet, hogy az első napirendi ponthoz igazodva, a temetőben
helyszíni szemle során szemrevételezzük az ott lévő jegenye nyárfák állapotát.
(A képviselő-testület helyszíni szemlét tartott a temetőben 15.00 órától 17.00 óráig)
Két szakértő véleményét kértem ki a temetőben, illetve az óvoda területén lévő fák
állapotáról, mindkettő egybehangzó véleménye az, hogy a fák elöregedtek, egészségügyi
vágásra érettek, koruk kb. 30-50 év, ami ezt még inkább alátámasztja. Kívül a kéreg látszólag
sok esetben épnek tűnik, viszont belül már nagyobb részt elhalt a fa, ezt mutatja a sok száraz
ág, és a csúcs száradása is. Ezek a fák életveszélyesek, elsősorban emberi életet
veszélyeztetnek, nem beszélve a drága síremlékekről, amikben vihar alkalmával nagy kárt
okozhatnak a száraz, lehulló vastag ágak, amiknek helyreállítása az Önkormányzat feladata. A
szakértői vélemény alátámasztja ezeknek a fáknak a minél előbbi kivágását.
Ugyanaz ez a helyzet az óvoda udvarán lévő japánakác fákkal is. Balesetveszélyesek, a
gyerekeket az óvónők nem merik kiengedni az udvarra, nehogy valami baj történjen, a kerítést
is több helyen már felnyomta a gyökérzet, valamint a villamos vezetéket is veszélyezteti.
Minél előbb meg kell szüntetni ezt az állapotot. Tudomásom szerint az óvodában már több
jegyző is, adott vágási engedélyt ezeknek a fáknak a kivágására. Tovább nem lehet halogatni.
Több vállalkozóval is beszéltem a vágással kapcsolatban, mivel a jegenyenyárfák kivágásához
szakértelemre van szükség azért, hogy ne tegyen kárt a síremlékekben a kidőlő fa. Van olyan
vállalkozó aki, pénzért vágná ki, és nem kell neki a fa, van olyan, aki nem kér pénzt, de kéri
cserébe a fát. Olyan vállalkozóval is beszéltem, aki kivágás után a kivágott fák pótlásáról is
gondoskodik. Hagyományos döntéssel ezek a fák nem vághatók, speciális módszer
(alpintechnika) kell a vágáshoz.
Hangsúlyoznám, hogy írásos szakvélemény készült a fák állapotáról.
Nem arról van szó, hogy egészséges fákat akarunk kivágni, hanem a bajt szeretnénk
megelőzni. A kivágott fák helyett dupla mennyiségű facsemetét kell elültetni az őszi
hónapokban.
( A szakvélemény a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
Szerintem a szakvélemény megalapozott, a bejárás alkalmával a képviselő-testület is látta a
fákat. A legveszélyesebb a Rima part mellet 2 fa, aminek már a külső rétege is mutatja az
elhalást, valamint az egyik fának már több mint a fele el van száradva. A zsidó temető felé is
van egy elszáradt fa, amit ki kell vágni. A többinél véleményem szerint csak gallyazást kell
elrendelni az Önkormányzat részéről, elsősorban a ravatalozó mellett lévő fák esetében.
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Az óvodánál úgyszintén. A homokozó mellett lévő száraz fákat kivágni, a többit pedig csak
gallyazni kellene.
Ami veszélyes azt azonnal kivágni mindenhol, de a többivel várni kellene véleményem
szerint. Fát nem adunk el, jó lesz az Óvodában fűteni.
Véleményem szerint az óvodai homokozót át kellene tenni a fák alól egy másik helyre, hogy
ne történjen még véletlenül sem baj.
Bukta Mária képviselő
A fák kivágására jegyzői hatáskör vagy a képviselő-testületé?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jegyző a közterületen lévő fák esetében rendeli el a vágást, ha az élet-, és balesetveszélyes,
szakértői vélemény esetén azonnal szükséges intézkedni.
Volt kint a katasztrófavédelem is, akik szintén jegyzőkönyvben rögzítették a fákkal
kapcsolatos észrevételeiket, miszerint ezek a fák vágásérettek, és balesetveszélyesek.
Bukta Mária képviselő
Én nem támogatom ezeknek a fáknak a kivágását.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem az összes fa kivágásáról kell dönteni, csak a balesetveszélyesekről. Az, hogy eddig nem
történt baleset az a véletlennek a műve, de ha valamilyen baj történik, az Önkormányzatnak
kell fizetni. Nem az a cél, hogy a települést megfosszuk a zöld területtől, hanem egy ésszerű
ütemtervvel, telepítéssel összekötve frissítsük a fákat.
Ha a képviselő-testület nem dönt ebben a kérdésben, akkor nekem az élet-és vagyon megóvást
szem előtt tartva, az ügyet tovább kell adnom a Kormányhivatalnak, aki kijelöl egy jegyzőt,
aki meghozza a fakivágásra a határozatot.
Bukta Mária képviselő
Én a polgármesterrel értek egyet, hogy csak a ténylegesen veszélyes fákat kell kivágatni,
kérjünk árajánlatot a gallyazásra.
Gazsi László képviselő
Véleményem szerint a temetőben a ravatalozó mellett lévő 4 fát ki kell vágni, azon kívül kb. 5
fa az ami nagyon veszélyes, azt is ki kell vágni. Az Óvodánál is 4-5 fa, az ami kivágásra érett,
a többit csak gallyazni. Vágás esetén, lakossági fórumot kell összehívni előtte, és döntse el a
falu, egyedül nem dönthet a testület.
Bukta Lajos képviselő
Én a szakértői véleménnyel nem értek egyet, mivel szerintem szemrevételezéssel nem lehet
megállapítani azt, ami le van írva.
Úgy tudom, hogy a pontosabb állapot meghatározásra, mintát vesznek a fa belsejéből.
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Bukta Gábor polgármester
Hívni kell még egy szakértőt, a veszélyes fák kivágását pedig meg kell kezdeni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szakértőt fogok felkérni az ügy tisztázása érdekében.

2.) Gyámügyi beszámoló elfogadása

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztéseket minden képviselőnek eljuttattam. Kettő beszámolóról van szó, az egyik a
hivatal beszámolója a képviselő-testület felé, a másik pedig a gyermekjóléti szolgálat
beszámolója.Elfogadásra javaslom mindkét beszámolót.
(Az előterjesztések a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
Kérdés, vélemény a beszámolókkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem szavazásra,
hogy aki elfogadja a 2012. évi gyámügyi beszámolót, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 33/2013.(V.29.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete 2012. évre vonatkozóan a
gyámügyi tevékenységről szóló beszámolót
megvitatta, és azt elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a gyermekjóléti szolgálat 2012. évi beszámolóját,
az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0 tartózkodik
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 34/2013.(V.29.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete 2012. évre vonatkozóan a
gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló
beszámolót megvitatta, és azt elfogadta.

Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző

3.) Gyermekjóléti társulás létrehozása
Bukta Gábor polgármester
Közös testületi ülésen Szihalmon elfogadtuk a hivatal költségvetését, amiben az is szerepelt,
hogy közösen Szihalom, és Mezőszemere a gyermekjóléti szolgálat feladatainak az ellátására
és a családsegítő szolgálat ellátására mikrotársulást hozunk létre. A családsegítő személye
Szihalomról lesz megoldva, a gyermekjóléti szolgálat ellátása pedig Bukta Lajos feladata lesz
mindkét településen. Ez azóta sem működik, a megállapodás el lett készítve, viszont a
működési engedély nem lett megkérve. Márciusban meg lett kérve az engedély, de abban már
nincs benne a családsegítés, A családsegítésre a normatívát megigényelte Mezőszemere,
mivel saját magunknak kell ellátni, mivel 2000 fő alatti településen 50 %-os támogatásban
részesülünk. Szihalom nem talált olyan szakembert, aki ezt a feladatot el tudná látni.
Így most csak a gyermekjóléti szolgálat társulására kell határozatot hozni, ami június 01
napjától lesz működőképes.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Mária képviselő
A közös testületi ülésen hozott határozatot nem közös testületi ülésen lehet csak módosítani?
Bukta Gábor polgármester
Két határozatot hozunk. Az egyik, a gyermekjóléti szolgálat ellátására társulás létrehozása
Szihalom Községi Önkormányzatával. A családsegítést, -mivel 2000 fő alatti település
vagyunk-, saját magunk fogjuk ellátni ezeket a feladatokat.
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a társulási megállapodást a gyermekjóléti szolgálat
ellátására , az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0
tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 35/2013.(V.29.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete egyetért a SzihalomMezőszemere Gyermekjóléti Társulás 2013.
június 01. napjával történő létrehozásával, mint
a Szihalmi-Mezőszemerei Családsegítő és
Gyermekjóléti Társulás jogutódja.
A
képviselő-testület
jóváhagyja
az
előterjesztésben
szereplő
Társulási
Megállapodást.
felhatalmazza
a
A
képviselő-testület
polgármestert a Társulási Megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

4.) Gyámügyi rendelet elfogadása

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jelenlegi Gyámügyi rendeletünknek többször módosításra került. Az időközben
bekövetkezett jogszabályi változások alapján indokolttá vált a jogszabály hatályon kívül
helyezése és az új önkormányzati rendelet megalkotása.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
Kérdése, véleménye, javaslata van-e valakinek a Gyámügyi rendelettel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a Gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló rendeletet, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)
5.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadása

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztés tartalmazza a lényegi elemeket. Várom a képviselők véleményét az SZMSZel kapcsolatban, én javaslom az elfogadását.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Bukta Mária képviselő
A 2 sz. melléklet 6 pontjában a hivatalsegéd még mindig részmunkaidősként van feltüntetve.
A költségvetésben pedig teljes munkaidősként szerepel. Javaslom az elfogadását ezzel a
módosítással.
Bukta Gábor polgármester
Kérdése, véleménye, javaslata a közös SZMSZ-el kapcsolatban van-e valakinek?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a Szihalmi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő –testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 36/2013.(V.29.) számú
határozata.

Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testülete jóváhagyja a Szihalmi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

6.) A Mezőszemerei Óvoda, és a Gondozási Központ folyószámlája fölött rendelkező
személyek kijelölése.

Bukta Gábor polgármester
Tavalyi évben a jegyző rossz határozatot hozott, mivel az Önkormányzatnál a
kötelezettségvállaló a polgármester lehet, aláírási joggal is csak ő rendelkezik. Ezért az akkori
határozatot módosítani szükséges, mind a két intézmény tekintetében. Az Önkormányzatnál, a
hivatalban az ellenőrzési jogkör gyakorlására és az utalványozásra –mivel kikerült jegyzői
hatáskörből- Prokajné Bukta Rita az ellenjegyzésre jogosult személy. Az aláírási címpéldány
szerint, a hivatal tekintetében aláírásra jogosult a polgármester, a jegyző, a pénzügyi főelőadó
és a gazdasági vezető.
A Gondozási Központ tekintetében Kriston Istvánné intézményvezető és a polgármester,
akadályoztatása esetén a jegyző. A Mezőszemerei Óvodánál Ficsór Kálmánné
intézményvezető, és a polgármester, akadályoztatása esetén a jegyző jogosult az aláírásra.
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja, hogy a Gondozási Központ tekintetében a Füzes
Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Mezőszemerei kirendeltségénél vezetett folyószámla fölött
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rendelkező személy Kriston Istvánné intézményvezető, és Bukta Gábor polgármester, mint
kötelezettségvállaló legyen, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 37/2013.(V.29.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Gondozási Központ tekintetében a Füzes
Takarék
Szövetkezeti
Hitelintézet
Mezőszemerei
kirendeltségénél
vezetett
folyószámla fölött rendelkező személy Kriston
Istvánné intézményvezető, és Bukta Gábor
polgármester,- akadályoztatása esetén dr. Szűcs
Szilárd aljegyző legyen.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja, hogy a Mezőszemerei Óvoda tekintetében a Füzes
Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Mezőszemerei kirendeltségénél vezetett folyószámla fölött
rendelkező személy Ficsór Kálmánné intézményvezető, és Bukta Gábor polgármester, mint
kötelezettségvállaló legyen, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 38/2013.(V.29.) számú
határozata.

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete egyetért azzal hogy a
Mezőszemerei Óvoda tekintetében a Füzes
Takarék
Szövetkezeti
Hitelintézet
Mezőszemerei
kirendeltségénél
vezetett
folyószámla fölött rendelkező személy Ficsór
Kálmánné intézményvezető, és Bukta Gábor
polgármester,- akadályoztatása esetén dr. Szűcs
Szilárd aljegyző jegyző legyen.
Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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7.) Egyebek

Bukta Gábor polgármester
Az elmúlt testületi ülésen szó volt a mellékutak felújítására kiírt pályázati lehetőségéről. A
pályázatban való részvétel feltétele az utcák engedélyezési és kiviteli tervének, valamint a
felújítási terv megléte. Megkerestem a füzesabonyi Monalisa Tervező- és Szolgáltató Bt- t
árajánlat ügyben. A helyszínen való megtekintés, felmérés alapján került megállapításra az
árajánlat.
(Az árajánlat a jegyzőkönyv melléklete)
Ebben az árajánlatban utcánként fel van sorolva a tervezési-, és az engedélyezési eljárás
lebonyolításának díjai.
Ez az engedélyezési terv 3 évig érvényes, ez idő alatt kiírt pályázatra bármikor benyújtható.
3 év után újra meghosszabbítható a mostani ár feléért, mivel akkor már csak az
engedélyezésért kell fizetni a tervért már nem.
Mivel ez elég nagy terhet jelent kifizetnie az Önkormányzatnak, ezért két ütemre kell bontani,
ezért a képviselő-testületnek kell eldöntenie, felmérnie hogy melyek azok az utcák, amelyek
első ütembe kerüljenek felújításra. Fontossági sorrendet kell állítani.
A tervező elmondása szerint az árajánlatban szereplő árból 10 % kedvezményt tud adni,
amennyiben most megcsináltatjuk a tervet mindegyik felújítandó utcára.
Az Önkormányzat 5 évig nem adhatott be útfelújításra pályázatot, mivel a névtelen utat is
pályázat útján újítottuk fel, de mivel már letelt az 5 év, bármikor beadhatjuk a pályázatot, ha
lesz kiírva.
Mart aszfaltra is kaptunk ígéretet, amit ingyen kapna az Önkormányzat, csak a fuvart kellene
fizetni.
Bukta Mária képviselő
Véleményem szerint az engedélyezési és kiviteli terveket meg kell csináltatni ahhoz, hogy
pályázni tudjunk.
Bukta Gábor polgármester
Az én véleményem is az, hogy el kell indítani. Első körben felújításra kerülne az Árpád út,
József Attila út, Rákóczi út, Pacsirta út, Hársfa út, Damjanich út, Bem út, Bocskay út, a Rózsa
út, és a Széchenyi út. A második ütemben a többi. Így a tervezési ár kb. 3 M Ft lenne. A
fizetés megoldható részletekben.
Elfogadható így? Ha igen, határozatot kell hozni.
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja, hogy a Monalisa Tervező- és Szolgáltató Bt- t
megbízzuk az előbb felsorolt utcák tekintetében az engedélyezési és kiviteli terveinek
elkészítésével az kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta, és
az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének 39/2013.(V.29.) számú
határozata.
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testülete megbízza a Monalisa
Tervező- és Szolgáltató Bt- t, hogy az
-Árpád út,
-József Attila út,
-Rákóczi út,
-Pacsirta út,
-Hársfa út,
-Damjanich út,
-Bem út,
-Bocskay út,
-Rózsa út,
-Széchenyi út
tekintetében az engedélyezési és kiviteli,
valamint a felújítási terveket elkészítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bukta Gábor polgármester
A Füzesabonyi Járási Hivatal a polgármesterek részére fórumot tartott tegnap. Ma e-mailban
megküldték írásban is az ott elhangzottakat, amit a képviselőkhöz eljuttattunk.
A tankerületet is képviselte az igazgatónő, aki elmondta, hogy Mezőszemerén az Általános
Iskolát nem szeretnék megszűntetni, amennyiben a Klebensberg Intézet, mint
intézményfenntartó is elfogadja ezt.
A katasztrófavédelem is tartott előadást, ahol elmondták, hogy minden Önkormányzatnak
rendelkeznie kell zsákokkal, szivattyúval, és ledepózott homokkal, árvízi védekezés esetére.
Új védekezési tervet kell készíteni.
Az új Ötv. kapcsán tartott előadáson kitért az előadó a testületi jegyzőkönyvek tartalmi és
formai elemeire. Pl. az előterjesztésben szerepelnie kell a határozati mintáknak is.
A Járási Hivatal működése során felmerült problémákat megbeszéltük.
Fontos, és a lakosság körében terjeszteni kell, hogy a megváltozott utcanevek miatt, kijelölt
ügysegédek helyszínen fogják végezni az adatgyűjtést az okmányok átírásához.
Az útlevelek elkészítésének határideje változott, az okmányirodák adnak róla felvilágosítást.
Negyedévente lesz ilyen fórum a polgármesterek részére.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az állatorvossal, Bocsi doktorúrral egyeztetve az ebek veszettség elleni védőoltása június 7én lesz 8-11 óráig. Következő héten, szombaton pedig a pótoltás szintén 8-11 óra között. A
lakosságot szórólapon értesítjük.
Oltani csak chippel ellátott kutyát lehet.
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Az elmúlt ülésen felmerült a mezőőri szolgálat lehetséges felállítása. Utána jártam,
Egerfarmos, Mezőtárkány, és nagy valószínűséggel Szihalom is fel fogja állítani a mezőőri
szolgálatot.
A Belügyminisztériumnak és a rendőrségnek lenne a feladata a rendészeti tanfolyamok,
illetve vizsgák megszervezése, lefolytatása. Erre jelenleg még nincsenek felkészülve, ezért
egyelőre csak Miskolcon a Rendészeti Szakközépiskolában és csak szeptember hónapban
indul ilyen képzés. Rendészeti vizsga nélkül nem végezhető mezőőri tevékenység.
Egy másik lehetséges, és nagyon fontos tevékenység lenne a közterület felügyelő státusz
létrehozása. Ezt a lakosság viselkedése, szemetelése, önkényes lakásfoglalások, rongálások,
indokolttá teszik egy ilyen köztisztviselő jelenlétét a településen. Helyszíni bírság kiszabást is
alkalmazhat. Közösen Egerfarmossal, és Mezőtárkánnyal hoznánk létre, hetente egy napot
tartózkodna a faluban, különböző időpontokban, hogy ne lehessen kiszámítani a jelenlétét.
Társulás formájában lehetne megvalósítani.
Még csak terv, de én úgy látom, hogy megoldás lenne sok problémára.
Az együttélés szabályainak be nem tartása esetén büntethet, pl. szemetelés, kóbor kutya,
iskolakerülés.
A kamera rendszerbe is csak a polgárőrség, rendőrség, és a közterület felügyelő nézhet bele.
Bukta Gábor polgármester
Támogatandó javaslat.
Bukta Mária képviselő
A polgárőrségre is nagy szükség lenne a faluban.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A polgárőrség az Önkormányzattól független, de szombaton lesz egy ülés a polgárőrség
tagjainak. Reméljük, hogy önállóan is tud majd újra működni a polgárőrség, lesz megfelelő
létszám, amennyiben nem, Szihalommal kell társulni.
Szünet 19.30-tól 19.40-ig.
Bukta Mária képviselő
Lenne három előterjesztésem. Mindenki előtt ismeretes, hogy a pályán lévő színpad nagy
részét már szétszedték, ellopták. Bukta József vállalkozó, -akinek a tulajdona ez a színpad,szóban hozzájárulását adta ahhoz, hogy az a színpad a faluház udvarán kerüljön felállításra,
ahol tovább szolgálhatná a közösségi programok lebonyolítását.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Ehhez kapcsolódik a másik előterjesztésem is. Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt,
hogy a színpad kerüljön a faluház udvarára, abban az esetben a piacnak új helyet kell
biztosítani. Már többször szó volt róla, hogy a védőnői épület udvara lenne erre a célra a
legalkalmasabb, melynek kialakítását pályázat útján kellene megvalósítani.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Márkus János pályázatíró tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az egészségügyi centrum
kialakítására benyújtott pályázat meghiúsult, mert a pályázati kiírásban nem szereplő jogerős
építési engedélyt a hiánypótlásra történő felszólításig már nem tudtuk teljesíteni.
Tudomásomra jutott viszont az, hogy más településen sikerrel pályáztak, ami azt jelenti
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számomra, hogy nem voltak teljesíthetetlenek a pályázat kiírásának feltételei. Ennek
kivizsgálására szeretnék egy ad-hoc bizottság felállítását kezdeményezni, mely bizottság
derítse ki, hogy ki és mennyiben hibás abban, hogy ez a pályázat nem valósult meg.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Gábor polgármester
Mivel Márkus Jánost későn bízta meg a képviselő-testület a pályázat benyújtásával, ezért
hiánypótláskor a jogerős építési engedélyt az építési hatóság 15 nap alatt nem tudta
elkészíteni, ezen bukott meg a pályázat.
Azok az önkormányzatok tudtak sikeresen pályázni, ahol előző években beszerezték a jogerős
építési engedélyt, ami 3 évig érvényes. Most ez nekünk is meg lesz, a következő pályázati
kiírásra sikeresen tudunk pályázni, ennek birtokában. Az ad-hoc bizottság felállítását nem
javaslom.
A színpadot –mielőtt döntenénk- meg kell nézni, hogy befér-e? Hogy néz ki az udvaron, hogy
lehet lefogatni?
Gazsi László képviselő
Én nem támogatom a színpad elhelyezését a faluház udvarán, és az ad-hoc bizottság
felállítását sem, mivel én úgy gondolom, hogy a testület későn bízta meg a pályázatírót.
Bukta Gábor polgármester
A piac tekintetében először pályázati kiírást kell keresni.
Gazsi László képviselő 20.40-kor távozott.
Molnár Irén képviselő
Start munkáról érdeklődnék?
Bukta Gábor polgármester
Mracskó Lászlót a mezőgazdasági projekt oktatóját mivel nyugdíjas lesz, nem engedi tovább
dolgozni a Türr István Képző Intézet.
Az elméleti oktató a szihalmi Koós Péter lesz, gyakorlati oktatót az intézet biztosít.
Az illegális hulladéklerakó felszámolására indított projektnek május 31-én vége. Holnap
szállítják el konténerekkel az összegyűjtött szemetet.
A többi projekt esetében az eszközök beszerzése folyamatban van.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A tegnapi napon átküldtem mindenkinek a Goodwil Kft bemutatkozó anyagát. Ez egy
pályázatfigyelő cég. Beszéltem a kapcsolattartójukkal, és abban maradtunk, hogy amennyiben
a képviselő-testület úgy dönt, akkor meghívjuk őt egy testületi ülésre.
Bukta Mária képviselő
Az elhangzottak alapján visszavonom az írásban beadott három előterjesztésemet.
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Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 21 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

