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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. április 03án (szerda) du. 16.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bukta Imre képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője.
Lakosság részéről: Molnárné Ködmön Katalin
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselőtestületi tag közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Mezőszemere Község Önkormányzat Idősek Otthonának Szakmai programjának,
Házirendjének, valamint a Házi segítségnyújtás és étkezés Szakmai programjának
elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Mezőszemere Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Mezőszemere Község Önkormányzat Vagyonrendeletének elfogadása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Még mielőtt elkezdenénk a mai képviselő-testületi ülést, Molnárné Ködmön Katalin, az
egyháztanács elnöke szeretne a képviselő-testülethez szólni.
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Molnárné Ködmön Katalin
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Templomunkban 2013 április 14-én vasárnap fél 3-kor
egyházi kórustalálkozót szervezünk, melyre szeretettel meghívom a képviselő-testület tagjait,
valamint utána a parókián tartandó állófogadásra.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi ponttal a képviselő-testület egyetért-e?
Amennyiben nincs, nekem lenne még egy napirendi pontom. A 4.napirendi pont után az 5.
lenne az önkormányzat 19/2012.(XII.18.) rendeletének hatályon kívül helyezése, amely a
hulladékgazdálkodásról szól, a 6. napirendi pont lenne az egyebek.
Aki így egyetért a napirendi pontokkal, 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.) Mezőszemere Község Önkormányzat Idősek Otthonának Szakmai programjának,
Házirendjének, valamint a Házi segítségnyújtás és étkezés Szakmai programjának
elfogadása
Bukta Gábor polgármester
Átadnám a szót Kriston Istvánnénak a Gondozási Központ vezetőjének, hogy ismeretesse a
lényeges változásokat.
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait.
A módosítások oka, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelően aktualizálni kell a
működéshez szükséges dokumentumokat.
A Házirendet, az orvosi rendelés időpontjának változása miatt, az együttélési szabályok
pontosítása, módosítása miatt, valamint a szabad vallásgyakorláshoz való jog beemelése miatt
került sor.
A Házi segítségnyújtásnak és az étkeztetésnek szakmai programban történő összevonására sor
került, ennek oka, hogy a legutóbbi ellenőrzés során is ezt már javasolták. A házi segítség
nyújtás esetében az a változás, hogy 3 gondozónő látja el ezt a feladatot 3 körzetben. Az
eddigi 12 gondozott helyett 27 főre emelkedett az ellátandók száma, ami 100 %-os
kihasználtságot jelent.
Az Idősek Otthona esetében a szakmai programot nyilvánossá kell tenni a falu honlapján.
A dolgozói létszám változott, mivel 2 fő átkerült a házi segítségnyújtásba.
Ezek voltak a lényeges változások.
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Bukta Gábor polgármester
Kérdés, vélemény az elhagzottakkal kapcsolatban van-e?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja az Idősek Otthonának Szakmai
programját, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 13/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta az Idősek
Otthonának Szakmai programját.
Felelős: Kriston Istvánné Gondozási Központ
vezetője
Határidő: értelem szerint

Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja az Idősek Otthonának Házirendjét, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 14/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta az Idősek
Otthonának Házirendjét.
Felelős: Kriston Istvánné Gondozási Központ
vezetője
Határidő: értelem szerint
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Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a , Házi segítségnyújtás és étkezés Szakmai
programját, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 15/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta a Házi
segítségnyújtás és étkezés Szakmai programját.
Felelős: Kriston Istvánné Gondozási Központ
vezetője
Határidő: értelem szerint

16.35-kor Kriston Istvánné távozik.

2.) Mezőszemere Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az SzMSz módosítására a jogszabályi változások miatt volt szükség. Amennyiben sikerült
mindenkinek áttanulmányozni, kérdése, véleménye, van-e valakinek ezzel kapcsolatban?
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete)
Bukta Mária képviselő
Az előterjesztések nagyon jók, mindenki számára érthetőek.
A 3. fejezet 5 pont, az önként vállalt közügyek közül én hiányolom a Mezőszemerei Civil
Egyesületet, és a Szivárvány táncegyesületet. Miért nincs benne?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Amennyiben volt korábban döntés a képviselő-testület részéről, hogy milyen formában
támogatja ezeket az egyesületeket, akkor bele lehet tenni az SzMSz-be. Konkrét döntés kell,
valamilyen formában támogatni kell, hogy bekerülhessen ide.
Bukta Mária képviselő
Az éves munkaterv és ciklusterv elkészítése kötelező?
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A törvény alapján kötelező mindkettő.
Bukta Mária képviselő
Az új SzMSz szerint nem kell jegyzőkönyv hitelesítő. Szerintem kellene.
Bukta Gábor polgármester
Az új Önkormányzati törvény azt írja le, hogy a jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja
alá.
Az én véleményem, hogy a helyi viszonyok miatt egyen jegyzőkönyv hitelesítő és az aljegyző
is írja alá a dokumentumot.
Bukta Mária képviselő
A polgármester kötelezettség vállalása elírásra került, mert a képviselő-testület ezt 50.000 Ftba határozta meg, továbbá a meglévő és létrehozandó társulások megnevezését nem
tartalmazza a SzMSz, kérem, hogy ezt mellékletben vagy függelékben pótolják.
Bukta Gábor polgármester
Az én véleményem, hogy ezt az összeghatárt módosítani kellene 100.000 Ft-ra.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Kérdezem a képviselő-testületi tagokat, hogy azokkal a módosításokkal, javításokkal
változtatásokkal, és kiegészítéssel amit a képviselők javasoltak elfogadható az SzMSz?
Gazsi László képviselő
Ha most elfogadjuk, később bármikor lehet módosítani rajta?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bármikor módosítható.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki a módosításokkal elfogadja a SzMSz-t, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
Mezőszemere Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
17.50-től 18.10-ig szünet
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3.) Mezőszemere Község Önkormányzat Vagyonrendeletének elfogadása.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)
A Vagyonrendelet a hatályban lévő jogszabályok alapján került elkészítésre.
Gazsi László képviselő
A most vásárolt traktort nem látom a rendeletben.
Bukta Gábor polgármester
Ezek a kis és nagy értékű tárgyi eszközök a vagyonkataszterben szerepelnek.
Bukta Mária képviselő
Itt is 100.000-Ft legyen az értékhatár a polgármester kötelezettségvállalásának.
Bukta Gábor polgármester
Kérdés, vélemény, javaslat?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja a Vagyonrendeletet, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

4.)
Mezőszemere Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
tervének elfogadása.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztésben részletesen leírtam, a határozat meghozatalának indokát az, hogy
jogszabály írja elő, hogy legyen róla döntés.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Bukta Gábor polgármester
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
Amennyiben nincs felteszem szavazásra, hogy aki egyetért és elfogadja az Önkormányzat
közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét, 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
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 16/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete elfogadta az
Önkormányzat közép-és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
(A határozatot a jegyzőkönyv melléklete
tartalmazza.)

Felelős:Polgármester, Jegyző, Aljegyző
Határidő:értelem szerint

5.) Az Önkormányzat 19/2012 (XII.18.) rendeletének, és a 9/2006 (VI.22.) rendelet 3.
számú mellékletének hatályon kívül helyezéséről.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Azért kell hatályon kívül helyezni ezt a rendeletet, mert január 1-ét követően az
Önkormányzat saját rendeletében határozta meg erre az évre vonatkozó díjakat, és azt nem
tehette volna meg. Ameddig a kormány nem alkotja meg a saját rendeletét, addig a
jogszabályban meghatározott 4,2 %-os emeléssel dolgozhatnak a szolgáltatók. Amennyiben a
kormány megalkotja a rendeletét onnantól kezdve a hatósági ár lép érvénybe.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4 sz. melléklete)
Bukta Gábor polgármester
A Hulladékszállítási törvény alapján 2012 április 30-ig az Önkormányzat hatáskörében volt az
ármegállapítás joga, addig dönthetett volna. A jogszabály változás miatt, a szemétszállítás
díjának emelését a törvény határozta meg, ezért már az önkormányzat nem alkothat rendeletet
ebben a tárgykörben. Ezért ezt a rendeletet hatályon kívül kell helyezni.
Gazsi László képviselő
Ha hatályon kívül helyezzük a rendeleteket, akkor a Remondis fogja megállapítani az árakat?
Bukta Gábor polgármester
Nem, azt a törvény szabályozza, ezért a képviselő-testület nem hozhat ilyen rendeletet. A
hatósági árat a későbbiekben a kormány fogja meghatározni.
Felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja, hogy a hulladékszállítási rendeletet hatályon kívül
helyezzük, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a 19/2012
(XII.18.) rendeletét, és a 9/2006 (VI.22.) rendelet 3. számú mellékletét hatályon kívül
helyezte.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
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6.) Egyebek

Bukta Mária képviselő
Tájékoztatom a Tisztelet képviselő társaimat, hogy polgármester úrral elmentünk Tiszafüredre
és tájékozódtunk a fennálló helyzetről. Itt szembesültünk azzal, hogy több mint 3 M Ft-ot kell
az önkormányzatnak megfizetnie a szolgáltató részére. A Remondistól az Önkormányzat a
legnagyobb tételt kitevő összeg tekintetében csak egyenlegközlést kapott, számlát nem. Nem
tudom, ez hogyan fordulhatott elő, de ezt a 3 M Ft-ot ki kell fizetni.
Bukta Gábor polgármester
A gazdálkodási előadó azt mondja nem érkezett be ez a számla. A Remondis tértivevénnyel
bizonyítsa be, hogy elküldte a számlát.
Gazsi László képviselő
Mi van azokkal a lakosokkal, akik nem fizetnek?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jegyző adók módjára behajthatja a tartozást.
Bukta Mária képviselő
Meg kell nézni, hogy jogos-e a Remondis követelése. Ez a képviselő-testület, és a dolgozók
hibája, hamarább utána kellett volna nézni ennek a tartozásnak.
Bukta Gábor polgármester
Hétfőn keresni kell a Remondist a tartozás tekintetében pedig április végén meg kell próbálni
az ÖNHIKI-ben finanszíroztatni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Hozzon a képviselő-testület egy határozatot, hogy megbízza a aljegyzőt, és a polgármestert,
hogy képviselje az önkormányzatot a Remondis Kft felé fennálló tartozás rendezése ügyében,
valamint folytasson tárgyalásokat a Kft-vel.
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom,
hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 17/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt, és a
polgármestert, hogy képviselje az
önkormányzatot a Remondis Kft felé fennálló
tartozás rendezése ügyében, valamint
folytasson tárgyalásokat a Kft-vel.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: értelem szerint

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Gaszting Kft szerződését átnéztem, a képviselőkhöz és a Gaszting Kft-hez eljuttattam a
szerződés tervezetet. A szerződés módosítás elsősorban a kapcsolattartás pontos
meghatározását, a minőségi kifogások rendezését, a szállítások lebonyolítását, valamint a
jogkövetkezményeket érinti.
Várjuk a Gaszting Kft válaszát, hogy ő elfogadja, vagy milyen mértékben fogadja el. Ennek
megfelelően lenne elkészítve az egységes szerkezetbe foglalt szerződés, és így kerülne
aláírásra.
(A szerződés módosítás tervezete a jegyzőkönyv 5 sz. melléklete)
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Másik problémás kérdés. A temetőgondnok fordult hozzám, hogy a temetőben több olyan fa
van a kerítés mellett, ami korhadt, kiszáradt, életveszélyes, és veszélyt jelent viharok
alkalmával a síremlékekre is.
Személyesen is megnéztem, tényleg veszélyesek, ki kell vágni minél előbb a veszélyes fákat,
mert ha valami baj történik az önkormányzat felelőssége. Ki kell hívni szakembert, aki
megnézi, hogy tényleg ki kell-e vágni.
Bukta Gábor polgármester
A ravatalozó mellett lévő 5 darab fán a tűzoltóság már többször is végzett gallyalást, azokat
kell megnézetni szakemberrel, mert azok vannak rossz állapotban. A kerítés mellett lévőknek
semmi baja.
Az óvodában vannak veszélyes fák, azokat kell sürgősen rendbe tenni, mert ha jön a jó idő és
a gyerekek ki tudnak menni az udvarra, azok veszélyt jelentenek rájuk. Ezeket a fákat
közmunkásokkal is ki lehet vágatni, a temetőben lévő fákhoz viszont szakembert kell hívni.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A településen lévő gömbakácok közül is több kiszáradt, veszélyes. Ezeket is át kell nézni, és
intézkedni, mivel ezek is az önkormányzat tulajdonában vannak.
Molnár Irén képviselő
A kivágott fák helyett újakat kell ültetni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ebben a kérdésben minél előbb döntsön. Az én
véleményem, hogy május elejéig el kell végezni az óvodában a fa kivágást, szükség esetén
gallyalást, új facsemeték telepítését a kivágott fák helyébe, valamint a temetői fákat
szakemberrel minél előbb megvizsgáltatni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselőkhöz eljuttattuk a Heves Megyei Rendőr főkapitányság nyomozást megszüntető
határozatát az adó üggyel kapcsolatban.
A Rendőr főkapitányság szakértők bevonásával megállapított azt, hogy nem történt
szabálytalanság, és minden ami történt, az a jogszabályoknak megfelelően került
végrehajtásra. A programban manipulálálás, jogosulatlan törlés nem történt az
önkormányzatnál.
A feljelentésnek nem volt alapja, nem tudom hogy az a jegyző, aki a feljelentést megtette mire
alapozta ezt, belső vizsgálat lefolytatása nélkül.
Bukta Gábor polgármester
A Heves Megyei Vízmű Zrt megküldte a vagyon átadásról a megállapodást az önkormányzat
részére.
Ezt a megállapodást nekem alá kellett volna írni és visszaküldeni, de ennek van egy
melléklete, amiben fel van sorolva az eszközök. Ebbe Egerfarmos belekötött, mivel a vízmű
az összes vagyont nekünk adta vissza, holott Egerfarmosnak is van 34 %-ban tulajdona az I.
számú kútból, a globusból, és a vízházból.
Egerfarmos kérte a vízművet, hogy a vagyonleltárban ossza meg ezt a vagyont,
Mezőszemerének 66 %-os arányban, Egerfarmosnak pedig 34 %-os arányban adja vissza
ezeket.
A vízmű egyébként is olyan vagyont akar most az önkormányzatoknak visszaadni, ami soha
nem volt a vízmű tulajdona, mindig is az önkormányzatoké volt.
A Heves Megyei Vízműnek csak használatra adtuk, Egerfarmos jogosan kéri a részét.
Az ÉRV megküldte az ajánlatát, a jövő héten közös testületi ülést kell összehívni
Egerfarmossal az üzemeltetés szerződés megkötésével kapcsolatban, és akkor ez a
vagyonátadás is napirenden lesz.
Bukta Gábor polgármester
A Kistérségi Többcélú Társulás döntött a vagyon felosztásról, amit most nekünk is
határozattal el kell fogadni.
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3 személyautóról van szó. Az egyiket a Füzesabonyi Orvosi Ügyelet használta eddig, az most
átkerül a Klebelsberg Tankerülethez, a másik amit eddig a Poroszlói Orvosi ügyelet használt
az kerül át a Füzesabonyi Orvosi ügyelethez, a harmadik autó pedig a Verpeléti Orvosi
ügyelet használatába kerül, amit eddig a FKTT használt.
A Kistérségi Többcélú Társulás volt ingatlanára, ami az Ifjúság úton van Füzesabony város
nem tart igényt, ezért azt a Magyar Állam tulajdonába adja.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a határozati javaslattal kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 18/2013. (IV.03.)
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a FKTT
tulajdonát képező:
-KDM-261 frsz-ú Suzuki Ignis szgk a KIK
Füzesabonyi Tankerülete tulajdonába
-A KDM-262 frsz-ú Suzuki Ignis szgk a
Verpeléti Orvosi ügyelethez tartozó, -a
korábban a FKTT-hoz tartozó- települései
tulajdonába
-A KDM-263 frsz-ú Suzuki Ignis szgk a
Füzesabonyi Orvosi ügyelethez tartozó
települések tulajdonába adja.
Határidő:2013.04.30.
Felelős:Gulyás László, Farkas László Márton

20.10-től 20.20-ig szünet.
Molnár Irén képviselő
Az Óvoda vezetői pályázat kiírása megtörtént-e már, mert Ficsór Kálmánné, csak megbízott
vezető?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Még nem történt meg, mivel erre vonatkozóan határozat meghozatalára sem került még sor.
Gazsi László képviselő
A kutyák chippelése hol tart, ugyanis április 01-től már lehet szankcionálni, akár 40.000 Ft is
lehet a büntetés.
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Bukta Gábor polgármester
Ez az állatorvos feladata.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az ebadót is ki lehet, illetve ki kell vetni, ha már a kutyák össze vannak írva. Azokkal az
ebekkel, aminek nincs gazdája, nem tudom mi lesz, ezeket sintérrel kell összeszedetni, aki a
sorsukat rendezi.
Molnár Irén képviselő
Márciustól lehetett beadni a sportpályára a pályázatot. Be lett már adva?
Bukta Gábor polgármester
Márkus János András pályázatíró intézi, nem tudom, hol tart. Ha megtudok valamit,
tájékoztatom a képviselő-testületet.
Bukta Mária képviselő
A Gyógyszertár mikor fog nyitni?
Bukta Gábor polgármester
Tegnap volt kint a Füzesabonyi gyógyszertárból 2 gyógyszerész, megnézték a helyiséget,
mindent rendben találtak.
Pultot, számítógépet ők hoznak, Szabó József készíti a szekrényt, a burkolat, festés, feljáró,
gyógyszer kiadó ablak rendben, már csak az engedélyre várunk. A többi már nem rajtunk
múlik, részünkről minden rendben.
A nyitva tartás ugyanúgy marad, keddi és csütörtöki napokon lesz.
Bukta Mária képviselő
ÁNTSZ ellenőrzés nem lesz a hepatitis miatt?
Bukta Gábor polgármester
Ha lesz falubejárás, jön velünk az ÁNTSZ-től valaki, aki megtartja az ellenőrzést.
Bukta Mária képviselő
A közös testületi ülésen Szihalmon elfogadta az önkormányzat a mezőszemerei kirendeltség
költségvetését 15.204 E Ft összeggel, a feladatfinanszírozás fedezi a mi kiadásainkat, így lett
0-ás a költségvetésünk, ami mínuszt Szihalom kihozott ahhoz Mezőszemerének semmi köze,
hanem az mind Szihalomé. Így került elfogadásra.
Ennek ellenére, a rendeletünkkel ellentétesen cselekszik Majoros Viktória szihalmi
gazdálkodó, amikor a mezőszemerei köztisztviselők bérét nem hajlandó rendbe tenni azzal az
összeggel, amit mi a rendeletben jóváhagytunk.
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Bízzuk meg a polgármester urat, és az aljegyző urat, hogy írjanak egy levelet, hogy legyen
írásos nyoma, amiben nyomatékosan hívják fel Széll Gáborné jegyző asszony figyelmét a
mezőszemerei önkormányzat által hozott rendelet végrehajtására. Határidőt kell adni,
amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor jöjjön le a jegyző asszony és forduljunk az
Államkincstárhoz.
Bukta Gábor polgármester
Ha nem hajlandó végrehajtani, közös testületi ülés összehívását fogom kezdeményezni.
Bukta Mária képviselő
Falunap lesz, vagy nem, mert folyamatosan jönnek ajánlatok előadóktól. Ezt el kell dönteni.
Gazsi László képviselő
A költségvetésben nincs rá elkülönítve pénz. Nem lesz falunap. Sehol nincs a környéken
falunap. Én azt mondom, ne legyen. Szponzorokat kell keresni, a polgármesternek vannak jó
kapcsolatai, szervezze meg ő.
Bukta Gábor polgármester
Azt várom, hogy eldöntse a testület, hogy legyen-e vagy ne, mert akkor én megszervezem
egyedül.
Tájékoztatom a Tisztelt képviselőket, hogy a továbbiakban az ülést zárt formában folytatjuk
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 21 óra 05 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

