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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületének (telefonon összehívott)
rendkívüli üléséről, 2013. június 06-án (csütörtök) du. 15.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bíró Rita 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 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Falunappal kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy napirendi ponttal a képviselő-testület egyetért-e? Aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 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.) Falunappal kapcsolatos megbeszélés
Bukta Gábor polgármester
Az egyházi búcsú július 7-én lesz, így a falunap szokás szerint, előtte szombaton kerül
megrendezésre. Mivel a képviselő-testület eldöntötte, hogy az idén is bent legyen a falunap,
ezért elsősorban a pályán lévő színpad sorsáról kell beszélni, amely elég rossz állapotban van,
az alja már teljesen hiányzik. A nagy részét ellopták, ami maradt, azt pedig Bukta József
hozta be.
Az elmúlt testületi ülésen Bukta Mária képviselőnek volt egy előterjesztése a színpaddal
kapcsolatban. Most ez kiegészül azzal, hogy Bukta József a színpadért 200.000 Ft-ot kér az
önkormányzattól, ha azt mi szeretnénk felújítani. Sokallom az árát, elég rossz állapotban van
a tetőszerkezet is. A kinti nagy színpadot a faluház udvarán nem lehet biztonságosan rögzíteni

141
sem az aszfalthoz. A tavaly készült színpad megfelelő, csak fölé kell valamit kitalálni, mivel a
nap és az eső ellen semmi nem védi a fellépőket. A dobogó fölé Szabó József tud tetőt
készíteni, és a faluház udvarán a pala mellé fel lehetne állítani. A tető részt külön fixre, és
nagyobbra, mint a színpad, hogy azt bármikor be lehessen tenni alá, egyéb alkalommal pedig
bármit lehet rendezni alatta.
A kinti nagy színpadot Bukta József bontsa el, és hozza be, az önkormányzat nem tart rá
igényt, nem áll szándékában megvenni.
Gazsi László képviselő
Szerintem se jó ötlet a kinti nagy színpadot behozni a faluház udvarára, nem illik oda, nem
mutatna jól ott, és nem is ér annyit, amennyiért Bukta József adná. A felújítása pedig nagyon
sok pénzbe kerülne. Szétszedés után nem biztos, hogy ugyanúgy össze lehet szerelni, kisebbre
venni pedig lehetetlen.
Bukta Mária képviselő
Megnéztem, én is úgy látom, hogy nagy lenne a faluház udvarára. Bukta József az előzetes
beszélgetés úgy hangzott el, hogy ez az ő tulajdona, és, az volt a kérdése hogy megengedi-e a
testület, hogy a faluház udvarán állítsa fel. Ekkor pénzről szó sem volt, később ajánlotta fel az
önkormányzatnak megvételre 200.000 Ft-ért. Az én véleményem is az, hogy nem kell
megvenni. A mobil dobogónk fölé kell tetőt készíttetni, ami a faluházhoz is illik.
Bukta Imre képviselő
Az én véleményem is ugyanez.
Gazsi László képviselő
Én tavaly sem támogattam, hogy bent legyen a falunap, az idén sem támogatom, de ha a
képviselő testület így döntött, akkor szerintem is külön fix tető legyen a meglévő dobogó fölé.
A pályán már semmilyen rendezvényt nem akarunk szervezni?
Bukta Lajos képviselő
Az árban nem lehetne egyezkedni Bukta Józseffel?
Gazsi László képviselő
Nincs értelme ezt így megvenni.
Bukta Mária képviselő
Az a véleményem, hogy döntsön a testület, hogy újat építtetünk-e. Amennyiben úgy döntünk,
meg kell tervezni a tetőt, és el kell készíttetni.
Bukta Imre képviselő
Mérlegelni kell, hogy mi szól mellette, és mi szól ellene. Több szól az új építése mellett. Ha át
lehetne a faluház udvarára hozni a pályáról a nagy színpadot, megérné, mert az anyag és az
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építés többe kerülne, de ha szétszedik, a tartó-és feszítő oszlopok, elvesztenék funkciójukat,
mert az oda, arra a helyre lett tervezve, és megépítve. Ebből nem lehet kisebbet csinálni. Új
anyagot kell venni. Ezt valakinek így érdemes eladni, ahogy van. De az újat, -ami kisebb lesz,
mint ez-, hasonló szisztéma alapján kell megépíttetni, mert ez önmagát feszíti meg. Bíró
Ferenc ért ehhez, hogy hogyan kell ezt megépíteni. Nekem ez a nádtető nem tetszik, mivel
hamar tönkre megy. Erre vagy cserepet, vagy kátrányos, könnyűszerkezetes hullámot kell
tenni. A vízszintes hidakat ugyanúgy bele kell tenni a tetőszerkezetbe, mivel az tartja az
egészet, az fogja össze. A tartószerkezet lehet vasból, és lehet fából is.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a meglévő dobogó fölé, egy fix tetőt
készíttessen az önkormányzat a faluház udvarára Szabó Józseffel és Bíró Ferenccel, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
40/2013.(VI.06.)

Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testületet, úgy határozott, hogy a
meglévő mobil dobogó fölé, egy fix tetőt
készíttet az Önkormányzat a faluház udvarára.
Egyben megbízza a polgármestert, és a
településfejlesztési bizottság tagjait a tervek
elkészítésére, és a szükséges anyagok
beszerzésére.
Felelős: Polgármester,
bizottság tagjai
Határidő: azonnal

Településfejlesztési

Bukta Imre képviselő
A falunapi programokhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy tavaly nagyon jó választás volt a
Veteránrock együttes. Ha lehet, az idén is őket kellene meghívni, vagy valami hasonló
együttest. Tavaly nagyon jó hangulatot csináltak. Kiállításon gondolkodom. A szihalmi Venesz
Erzsébet, műveit ki lehetne állítani. Majd még egyeztetek vele.
Gazsi László képviselő
Mennyi összeg lett elkülönítve a falunapra? Ha a polgármester összeszedi a szponzorokat,
akkor legyen falunap, de egyébként honnan lesz rá pénz?
Bukta Gábor polgármester
Valamennyi pénzt rá kell áldozni, mert költségek lesznek. A hangosítás, együttes, sátorbérlés
pénzbe kerülnek. A környező településekről kell meghívni fellépőket, olyanokat, akik a saját
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költségükön jönnek el, mivel a Pávakör tagjai is a saját költségükön utaznak, ha hívják őket.
Foci, és horgászverseny ne legyen az idén, csak sakk. A gyerekek vetélkedőjéhez is kell
beszerezni anyagokat, apróságokat a díjaknak. Készítek egy műsor tervezetet, és várom hozzá
a képviselők ötletét, javaslatát.
Bukta Mária képviselő
Sport rendezvényeket lehetne augusztus 20-án szervezni a sportpályán. Az én javaslatom, hogy
azoknak a személyeket, akik valamit tettek a falu közösségéért, egy oklevéllel meg lehetne
köszönni munkájukat falunapon.
16 óra 25 perckor Bukta Imre képviselő távozik.
Bukta Gábor polgármester
Ötlet, javaslat a képviselők részéről a falunapra? Mi legyen az ebéd?
Gazsi László képviselő
Babgulyás. A tavalyi töltött káposzta nem volt jó választás.
Bukta Gábor polgármester
Legyen babgulyás, és legyen 500 Ft az ára. A büfés jó lesz a tavalyi? Az engedélyek
beszerzéséhez minél előbb szólni kell valakinek, aki elvállalja. Görhesütés is legyen. Az
körülbelül behozza az árát, ugyanúgy mint az ebéd. Az asszonyok megsütik, csak Hirsch-el
kell beszélni.
Bukta Mária képviselő
A képviselő-testületi tagokkal meg kell beszélni, hogy az idén áldozunk-e pénzt a
tiszteletdíjból a fellépők részére ajándék vásárlás céljából.
Bukta Gábor polgármester
A programtervezetet összeállítom, az esti főműsorra zenekart megpróbálok szerezni. Nádasy
Erika is tartozik még tavalyról egy műsorral.
Bukta Mária képviselő
Az iskola és az óvoda is készüljön műsorral. Kőfaragó Balázst is meg lehet hívni az idén is, és
Bartók István igazgató úrék zenekarát is, valamint remélem, hogy az idén a Szivárvány
táncegyesület is fellép.
Gazsi László képviselő
Meddig tart a falunap?
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Bukta Gábor polgármester
23 óráig, max. éjfélig. A program összeállításához, ha bárkinek van ötlete, jelezze felém. A
település díszpolgárait, illetve a hozzátartozókat is meg kell hívni. Falunap előtt még egy
megbeszélést tartunk majd, ahol pontosítjuk a műsort, és a programokat.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 16 óra 45 perckor bezárta.
K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

