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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. április 24én (szerda) du. 16.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Márkus János András pályázatíró
Lakosság részéről:Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) A Mezőszemerei Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Óvoda felújítási pályázat
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Utcanevek módosítása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2014. évi koncepciója.
Előadó: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző, Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
5.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Egyetért-e a képviselő-testület a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal? Tájékoztatom a
képviselőket, hogy Márkus János pályázatíró jelezte, hogy később ér ide, ezért szeretném, ha
a 4. napirendi ponttal kezdenénk.
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Aki így egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 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.

4.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója.

Bukta Gábor polgármester
Jegyző úr mindenkinek kiküldte az előterjesztést a napirendi ponttal kapcsolatban, valamint
előzetesen a pénzügyi bizottsággal megvitatta a költségvetési koncepciót. A koncepciót
minden év november 30-ig kellett eddig elfogadni, jelenleg a jogszabály azt írja elő, hogy a
2014. évi koncepciót április 30-ig el kell fogadnia a képviselő-testületnek. A koncepció, csak
nagy általánosságokat tartalmaz, mivel még nem ismertek a költségvetési sarokszámok 2014
évre vonatkozóan. A koncepcióban a kötelező feladatok finanszírozására helyezi a hangsúlyt.
Pontosabb információkkal csak akkor fogunk rendelkezni, amikor a Parlament 2014 évre
vonatkozóan megalkotja a költségvetési törvényt. Átadom a szót a pénzügyi bizottság
elnökének. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság úgy döntött, hogy a koncepciót elfogadja. A képviselő-testület részére is
javasolja a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását.
Bukta Gábor polgármester
Van-e kérdés, vélemény, javaslat a koncepcióval kapcsolatba? Amennyiben nincs, felteszem
szavazásra, hogy aki elfogadja Mezőszemere Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen 0 nem, 0
tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a koncepciót, és az alábbi határozatot
hozta:
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testületének 23/2013. (IV.24.)
számú határozata

Mezőszemere Község Önkormányzata az
önkormányzat és intézményei 2014 évi
költségvetési koncepcióját megvitatta. Az
előterjesztésben megfogalmazott - a tervezésre
és a gazdálkodásra vonatkozó- alapelvekkel
egyetért. A 2014. évi költségvetés tervezése
ezek alapján folytatható. Az államháztartásról
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.
törvény 71 §-a alapján meghatározott
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határidőig gondoskodni kell az önkormányzat
költségvetési rendeletének előterjesztéséről.

Határidő: értelem szerűen
Felelős: Polgármester
Jegyző

3.) Utcanevek változtatása

Bukta Gábor polgármester
Ehhez a napirendi ponthoz is megkapta mindenki az előterjesztést. 3 utcanevet kell
megváltoztatni Mezőszemerén. A Rózsa Ferenc utat, a Partizán utat, és a Vörös Hadsereg
utat. A Rózsa Ferenc út helyett maradna Rózsa út, a Partizán út helyett lenne Pacsirta út, a
Vörös Hadsereg út helyett pedig a Szabadság út folytatódna a hídig. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv melléklete)
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztésben is szerepel, de külön szóban is tájékoztatom a képviselőket, hogy a
Partizán út és Rózsa Ferenc út a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint a nem
javasolt kategóriában tartoznak.
Bukta Mária képviselő
Az előterjesztésben is úgy szerepel, hogy ezek az utcanevek az önkényuralmi rendszerrel
összefüggésbe hozhatók, és kötelező ezeknek az utca neveknek a megváltoztatása. De a Rózsa
Ferenc útra és a Partizán útra nem mondja ki ezt, csak Magyar Tudományos Akadémiának
van állásfoglalása, mely szerint nem javasolt. Akkor is kötelező ezeknek az utcáknak a nevét
megváltoztatni? A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása kötelező az
Önkormányzatra?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Véleményem szerint nem, de ajánlott annak elfogadása, mert a kormányhivatal előbb-utóbb
fel fogja szólítani az Önkormányzatot, hogy változtassa meg az utca neveket.
Bukta Mária képviselő
Az én véleményem az, hogy a Rózsa Ferenc út legyen Rózsa út, a Vörös Hadsereg út a
Szabadság út folytatása, a Partizán út pedig legyen Pacsirta út. A lakosok felé milyen anyagi
vonzata lesz?
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A lakosok személyes okmányainak cseréje ingyenes lesz.
Bukta Gábor polgármester
Van-e kérdés, vélemény, javaslat? A Somogyi Béla utat biztosan nem kell megváltoztatni?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Magyar Tudományos Akadémia szerint javasolt a Somogyi Béla utca név.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a hogy a Rózsa Ferenc út Rózsa út, a
Vörös Hadsereg út Szabadság út, a Partizán út pedig Pacsirta út legyen, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 24/2013.(IV.24.) számú
határozata.

Község
Önkormányzata
Mezőszemere
Képviselő-testülete 2013. május 10. napjától
Mezőszemere községben a következő utak
névváltoztatásáról döntött:
Vörös Hadsereg út új neve: Szabadság út
Rózsa Ferenc út új neve: Rózsa út
Partizán út új neve: Pacsirta út

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, és
a jegyzőt az utcanév változtatással járó további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Polgármester
Jegyző
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1.)A Mezőszemerei Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Bukta Gábor polgármester
Az Óvoda Alapító Okiratát a jogszabályi előírásoknak történő megfelelés miatt kell
módosítani.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mezőszemerei Óvoda Alapító Okiratát
módosítsuk, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testület 25/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testülete 2013. április 24. napjától
kezdődően módosítja a Mezőszemerei Óvoda
Alapító Okiratát oly módon, hogy az oktatási
intézménybe felvehető maximális gyermek
létszámot 40 fő-ben határozza meg.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és
a jegyzőt a Mezőszemerei Óvoda Alapító
Okiratát érintő változtatással járó további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: értelem szerűen
Felelős: Polgármester
Jegyző

5.)Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Mindenki megkapta az üzemeltetési szerződést, amit az ÉRV Zrt-vel kötöttünk. Ez már a
módosított szerződés, amely módosítások a közös képviselő-testületi ülésen hangzottak el.
Május 1-től kerül át az ÉRV Zrt.-hez a vízi közműszolgáltatás.
Bukta Imre képviselő
Megszűnik a MEFAVÍZ Kft?
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Bukta Gábor polgármester
Nem, mert a Kft-t addig működtetjük, amíg a Heves Megyei Vízművel perben, figyelemmel
arra, hogy igen jelentős összeget kell még a cégnek átutalnia részünkre.
Bukta Mária képviselő
Látta-e az ÉRV Zrt igazgatója a MEFAVÍZ Kft telepét?
Bukta Gábor polgármester
Igen, megnézte, és örült, hogy ilyen jó állapotú rendszert vesznek át.
Bukta Imre képviselő
Véleményem szerint a Heves Megyei Vízművel is meg kellett volna próbálni tárgyalásokat
kezdeményezni a szerződéskötésre.
Bukta Gábor polgármester
Voltunk a Heves Megyei Vízműnél tárgyalni, Nagy Róbert, az egerfarmosi polgármester
asszony és én. Kértük, hogy azt az összeget, amit jogtalanul vett fel Szihalomtól fizesse ki.
Peren kívüli egyezséget ajánlottunk, de nem volt hajlandó, és dolgozót sem vett volna át.
Bukta Mária képviselő
Az aláírt szerződést átnézve megállapítottam, hogy a szerződés módosítása valóban az itt
elhangzottak alapján történt meg, kivéve a számlázás nem egyértelmű. Az hangzott el, hogy
kéthavonta egy részszámla, és utána egy elszámoló számla legyen, a szerződésben pedig nem
így szerepel, ezt pontosítani kell.
Bukta Mária képviselő
A falubejárással kapcsolatban szeretnék egy előterjesztést felolvasni. (Az előterjesztés, a
jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Imre képviselő
Minél előbb el kell kezdeni a falubejárást, és felmérni a falu helyzetét.
Bukta Mária képviselő
Határozatot kell hozni arra, hogy mikor lesz falubejárás.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal , hogy a falubejárást 2013 május 6-án reggel,
munkaidőben elkezdjük, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen, 0
nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 26/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a
falubejárást 2013. május 06 napján megkezdi.
A
falubejárás
alkalmával
kerüljön
megállapításra, hogy melyek azok az
ingatlanok, amelyek nincsenek rendben tartva a szociális rendeletben foglaltak szerint-és a
lehetséges szankciók kerüljenek alkalmazásra.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: értelem szerint

Bukta Mária képviselő
A mezőőri szolgálattal kapcsolatban is készítettem egy előterjesztést. (Az előterjesztés a
jegyzőkönyv melléklete) Volt már korábban is erről szó, amikor is a gazdák elzárkóztak, de
most a mezőőri hozzájárulásból, és a központi költségvetésből történne a mezőőri szolgálat
finanszírozása, az Önkormányzatnak nem kerülne pénzbe. A startmunka programos földeket
is őrizhetné. Jegyző urat kérném meg, hogy nézzen utána a jogszabályoknak, és a következő
testületi-ülésen beszéljük meg, és hozzunk rá határozatot, mert ez Mezőszemerének nagyon
kellene, a lopások megakadályozása érdekében. Úgy gondolom, hogy ehhez rendeletalkotás
szükséges.
17.50-kor Gazsi László képviselő távozott.
17.50-18.05-ig szünet
2.) Óvoda felújítási pályázat

Bukta Gábor polgármester
Köszöntöm Márkus János András pályázatírót, aki tájékoztatja képviselő-testületet, hogy mik
a lehetőségek az óvoda felújításánál, valamint tájékoztatást nyújt az egészségügyi centrum
kialakításának pályázatáról.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztés tartalmazza, mire, és hogyan lehet pályázni. 90 %-os támogatottságot jelent a
pályázat az Önkormányzat részére, csupán 10 % lenne az önerő. Felújításra, fejlesztésre, és
fűtés korszerűsítésre lenne fordítható a pályázaton elnyert összeg.
Sok feltételnek megfelel az Önkormányzat, érdemes lenne a pályázatot benyújtani, ezáltal egy
önkormányzati épület értéke is nőne, nem beszélve egy korszerű óvoda kialakításáról.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
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Márkus János András pályázatíró
Az említett pályázat teljes egészében hazai finanszírozású, nincs benne EU-s támogatás, a
hazai költségvetés terhére megy, és a Belügyminisztériumhoz tartozik.
Nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, villamos hálózat korszerűsítése, ezek a pályázat
részei. Azok az Önkormányzatok kapnak kiemelt támogatást, ahol kevesebb az óvodai
férőhely, elutasításra kerülnek gyerekek. Illetve a befogadó óvodák kapnak még kiemelt
szerepet, vagy ahol egységesen működik a bölcsödével. A sok, halmozottan hátrányos gyerek
is előnyt jelent a pályázat szempontjából. 90 % -os a támogatás, maximum 30 M Ft-ra lehet
pályázni, de én úgy gondolom, hogy 20 M Ft-ból is fel lehet az épületet újítani.
Május 2-a a pályázat beadási határideje. Fényképes dokumentáció szükséges a jelenlegi
állapotról, egy költségvetés arról, hogy mit szeretnénk felújítani, valamit egy képviselőtestületi határozat szükséges a pályázat benyújtásához.
A pályázat elbírálásnál fő szempont lesz az is, hogy minél több önkormányzat kapjon
támogatást.
Bukta Mária képviselő
A pályázatnak része a költségvetés? Ki készíti el ezt nekünk ilyen rövid idő alatt?
Márkus János András pályázatíró
Ez nem gond, megoldható, ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy beadja a pályázatot. Egy
szakember rövid idő alatt el tudja készíteni.
Bukta Mária képviselő
A képviselő-testület nagyon bízott az egészségügyi centrum kialakítására benyújtott
pályázatban, de úgy hallottam, hogy nem sikeres a pályázat, mert hiánypótlásnál derült ki az,
hogy jogerős építési engedélyre lenne szükség, amit az előírt határidőig nem tudtunk
benyújtani.
Önnek, mint pályázatírónak ilyen fontos információ nem volt a birtokában, hogy ez szükséges
a pályázat sikeres elbírálásához?
Véleményem szerint, most is nagyon rövid a határidő minden fontos dokumentum
előkészítésére, vonatkozik ez leginkább a költségvetés elkészítésére.
Bukta Lajos képviselő
Nekem a demográfiai kérdésekkel vannak fenntartásaim. Évről-évre csökken a gyereklétszám.
Nem lesz kinek felújítani az óvodát. Én nem fogom támogatni ezt a pályázatot.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az épület az Önkormányzat tulajdona maradna.
Bukta Mária képviselő
Tehát ez a pályázat az Önkormányzatnak kb. 2 M Ft-ba kerülne? Az ÖNHIKI pályázaton
keresztül lehetne rá pénzt igényelni.
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Bukta Gábor polgármester
A pályázati kiírásoknál általában rövid a határidő, de mivel itt nem kell szakhatósági
engedély, ezért még beadható.
Márkus János András pályázatíró
Egyszerűsített pályázatról van szó, elektronikusan kell benyújtani, utána postai úton.
Bukta Mária képviselő
Ön a pályázatíró, ha úgy látja, hogy van rá esély, és a megadott határidőig elkészül, én azt
mondom, hogy adjuk be ezt a pályázatot.
Bukta Imre képviselő
Majd döntünk akkor, ha a pályázatíró elmegy.
Márkus János András pályázatíró
Június 3-tól indulnak a Leaderes pályázatok, amit szintén elektronikusan kell beadni.
Rendezvények szervezésére, kiadványok, települést bemutató könyvek kiadására, valamint
hagyományőrző csoportok fellépő ruháira lehet beadni ezeket a pályázatokat.
Az egészségügyi pályázatra visszatérve. Az egyik fő probléma, az orvos személye. Önálló,
saját praxissal rendelkező orvossal kell rendelkezni, mire elkészül a beruházás. Az OEP ezt
nem látta biztosítottnak, hogy Mezőszemere ennek a feltételnek eleget tud tenni.
Az építési engedélynek pedig egy olyan fázisa hiányzott, amit a füzesabonyi Kormányhivatal
adott volna ki, de ott határidőre nem tudták kiállítani ezt a hiányzó dokumentumot, ott akadt
el az egész pályázat.
Bukta Mária képviselő
Panasszal kell élni ott, ahol az ügy elakadt. Le kell írni, hogy egy hátrányos település esett el
egy ilyen fontos pályázattól, az ő késedelmes teljesítésük miatt.
Márkus János András pályázatíró
Sajnos a határidő már lejárt, nem tudjuk a hiánypótlást beadni.
Bukta Gábor polgármester
Az MLSZ által kiírt műfüves pályára beadott pályázat hol tart?
Márkus János András pályázatíró
Az idén 30-50 %-os támogatottságúak a műfüves pályákra kiírt pályázatok. Az önerő összegét
át kell utalni az MLSZ-nek előre. Ezután az MLSZ küld egy céget, akik elvégzik a munkát.
Ezt csak ennek tükrében szabad bevállalni. 25 M Ft a pályázat összege, ennek kell a 30-50 %át előre befizetnie az Önkormányzatnak.
Meg kell nézni majd a Leaderes pályázatokat, hogy azok között lesz-e sporttal kapcsolatos.
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Bukta Gábor polgármester
Kérdés, vélemény, javaslat a pályázatokkal kapcsolatban? Az idő rövidsége miatt dönteni
kell, hogy beadjuk a pályázatot, vagy nem. Amennyiben nincs, megköszönjük Márkus úrnak a
tájékoztatást, és a holnapi nap folyamán értesíteni fogjuk a képviselők döntéséről.
Bukta Imre képviselő
Én nem támogatom a pályázat beadását. Jegyző úrnak is igaza van, hogy az ingatlan értéke
ezáltal nőne, de Bukta Lajos képviselőnek is igazat adok, hogy lassan nem lesz kinek
felújítani, valamint nagyon sok minden előbbre való lenne a településen, mint az óvoda
épületének felújítása. Ezzel az épülettel tudomásom szerint semmi baj nincs, működik, sajnos
egyre kevesebb gyerek létszámmal.
Amennyiben lenne az Önkormányzatnak 2 M Ft-ja-ami nincs- saját közmunkással is
megoldható lenne a felújítása. Az ő bérüket az állam állja, az anyagköltségre pedig elég lenne
2 M Ft.
Én teljes mértékben nem támogatom az óvoda felújításának pályázatát.
Bukta Imre képviselő
A volt úttörő otthont, és a védőnői épületet kellene inkább felújítani, ha lenne pénzünk.
Bukta Gábor polgármester
Az óvoda felújításával kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület megtárgyalta, aki a
pályázat benyújtását nem támogatja, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom,
hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület nem támogatja, hogy az
óvoda felújításra a pályázatot benyújtsa.

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 27/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a
Mezőszemerei Óvoda felújítására nem nyújt be
pályázatot.

5.)Egyebek
Bukta Imre képviselő
Kónya Rékát felhívták minap a Minisztérium talajvédelmi osztályáról, hogy a Civil Egyesület
nevében írt nekik valaki egy feljelentő levelet, amiben az állt, hogy a SZEMERE MAG Kft a
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híg sertés trágyát illegálisan helyezi ki. A Civil Egyesületnek ehhez a levélhez semmi köze.
Felháborítónak tartom, hogy valaki az egyesületet nevében írjon ilyen levelet, és ezzel lejárató
helyzetbe hozzon bennünket. Utána néztek, hogy van-e ennek a feljelentésnek alapja, és
kiderült, hogy van engedélyük a trágya kihelyezésére. Tóth Istvánnak üzenem, hogy a
Mezőszemerei Civil Egyesületnek semmi köze a feljelentéshez.
Bukta Gábor polgármester
A SZEMERE MAG Kft minden engedélyt beszerez, engedély nélkül semmilyen
tevékenységet nem végez.
Bukta Imre képviselő
A Civil Egyesületnek helyiség gondjai vannak. Úgy gondoltuk, hogy ahol eddig a
gyermekjóléti szolgálat működött a védőnői épületben, átmenetileg szeretnénk, ha támogatná
az Önkormányzat a Civil Egyesület kérését, és rendelkezésünkre bocsátaná a termet
térítésmentesen.
Dr. Szűcs Szilárd jegyző
Abban az esetben lehet a kérésről tárgyalni, amennyiben az írásban is beérkezik az
Önkormányzathoz, és a képviselő-testület ezek alapján tud dönteni.
Bukta Imre képviselő
2 hónap van falunapig. Én személy szerint támogatom, hogy legyen falunap, természetesen
csak úgy, ha az Önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe. A tavalyi is nagyon jól sikerült,
nagyon jól éreztem magam. A polgármester az idén is szerezzen szponzorokat.
Bukta Mária képviselő
Szeretném tájékoztatni a képviselő társaimat, hogy a közművelődési pályázat sikeres volt.
Június 7-8-án Mezőszemerei kulturális napok elnevezéssel két napos rendezvényt sikerült
elnyerni a pályázaton. Főleg gyerek programok lesznek. A falunapot én is támogatom. Tavaly
is nagy csata volt a helyszínt illetően. Polgármester úr a pályán szerette volna, a képviselők
pedig a faluközpontban. Szerintem sokkal kulturáltabb volt itt bent a faluban a rendezvény.
Bukta Gábor polgármester
A pályán lévő nagy színpadról egyre több deszka hiányzik. Ez a színpad a Bukta József
tulajdona, ő adta át használatra az Önkormányzatnak a karbantartás fejében. Szavazzunk,
hogy legyen falunap, vagy ne legyen? A helyszínről is dönteni kell, hogy a pályán legyen,
vagy a faluban? Én azt szeretném, ha a pályán lenne, nem kell szétszedni a rendezvényeket. A
búcsúsok sem szívesen jönnek ide be, a sürgősök is kijelentették tavaly, hogy ha az idén is a
faluban kerül megrendezésre, akkor ők nem jönnek.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az idén is legyen falunap, 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-testület 28/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete, úgy határozott, hogy az
idén is legyen falunap, mely július 6-án kerül
megrendezésre.
Határidő: értelem szerint
Felelős: képviselő-testület

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2011-ben az Általános Iskola kapott 2 M Ft-ot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium részéről a
kisiskolák támogatása címen, az alsó tagozatos pedagógusok bér és járulék költségeinek
fedezésére. 2013 április 30-ig kell ezzel az összeggel elszámolni. A testületnek kell határoznia
erről a tényről, hogy ez az összeg erre a célra lett fordítva. Ezen határozatról készített
kivonattal igazoljuk a Kincstár irányába a felhasználást.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki ezt elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 29/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Nemzeti
Erőforrás
Minisztériumtól
a
118623/2011. számú szerződés keretében
elnyert 2.000.000 Ft összegű támogatást a
Mezőszemerei Általános Iskola 1-4. évfolyam
pedagógusainak bér és járulékaira használtunk
fel, mely összeget beépítettük a 2012.évi
költségvetésbe
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól kapott
támogatási összeggel a Mezőszemei Általános
Iskola a tanévet be tudta fejezni.
Határidő:azonnal
Felelős:aljegyző

118
Bukta Gábor polgármester
Az autópálya mellett lévő „szerviz” úton lévő árok tisztítására annak idején a SZEMERE
MAG Kft adott be kérelmet. Akkor azt mondtuk, hogy jó lesz az az Önkormányzatnak is.
Most Mracskó szólt, hogy mivel lugasra szeretné felfuttatni az uborkát a start
munkaprogramban, ezért szüksége lenne 60 darab 2 méteres egyenes oszlopra. Ebben az
árokban pontosan ilyen fák vannak, amiket egyébként is ki kellene vágni, mert rossz helyen
vannak, különös tekintettel kell lenni a magasfeszültségű vezetékek alatt lévőkre. Erre az
ároktisztításra kellene egy képviselő-testületi határozat, hogy az árokban lévő fákat a
mezőgazdasági közmunkaprogramban dolgozók kivághassák.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az árok tisztítással, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület
az alábbi határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 30/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 033-as
hrsz-ú „szerviz út” mellett lévő árkok tisztítása
során
az árokban lévő fák kivágását
engedélyezi, valamint az ott lévő szemét
összeszedését is elrendeli.
Határidő:értelem szerint
Felelős:Polgármester

Bukta Imre képviselő
Élhetetlen ez a falu. Napi szinten égetik a gumit. Erélyesen fel kell lépni azokkal szemben,
akik ezt teszik. Szórólapon értesíteni kell a lakosságot, hogy milyen szankcióra számíthat az,
aki ily módon szennyezi a környezetet. A gumi és a műanyag égetésére milyen szankciót
alkalmazhat a jegyző?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A gumi nem számít veszélyes hulladéknak a jelenlegi szabályozás szerint, azokat bárki
tárolhatja az udvarán. Falubejárás során kell felmérni azokat az ingatlanokat, ahol gumit
tárolnak, és a képviselő-testületnek kell helyi rendeletben szabályozni a használt gumi
tárolását.
A rendőrség sajnos tehetetlen az újra futózott gumiabroncsok értékesítése kapcsán. Mivel a
jegyző mint szabálysértési hatóság megszűnt, azontúl, hogy jelezzük a szakhatóság felé, mást
nem tudunk tenni.

119
Falubejárás után lesz érdemes bevonni a tűzoltóságot, amikor látjuk a tárolt gumi
mennyiségét. Lehetőség még, hogy az üres ingatlanokon elhelyezett gumikat összeszedik a
közmunkások, és elszállíttatjuk, de ez viszont nem kis anyagi terhet ró az Önkormányzatra.
Bukta Lajos képviselő
Én úgy tudom, hogy össze kell gyűjteni a lakcímet, és át kell adni a katasztrófavédelemnek.
Kijönnek helyszíni szemlét tartanak, és keményen büntetnek.
Bukta Gábor polgármester
Lakossági tájékoztatásra szórólapot kell készíteni, amiben le kell írni a gumi tárolás
szabályait, valamint az égetést meg kell tiltani, a kiszabható szankciót is fel kell tüntetni a
szórólapon. Eljuttatni minden lakoshoz, és aki nem tartja be a szabályokat, ki kell hívni a
tűzoltóságot.
Poczok Barnabásné levélben keresett meg, hogy a 261 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzatnak
ajándékozza. A szerződés elkészítésének díja, valamint az ügyvédi költség az
Önkormányzatot terhelné, mint megajándékozottat.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy ajándékozási címen felajánlott 261 hrsz-ú
belterületi ingatlant az Önkormányzat elfogadja, valamint az ajándékozási szerződés
elkészítéséről gondoskodik, melynek díja az Önkormányzatot terheli, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 31/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy hogy
az ajándékozási címen felajánlott 261 hrsz-ú
belterületi
ingatlant
az
Önkormányzat
elfogadja, valamint az ajándékozási szerződés
elkészítéséről gondoskodik, melynek díja az
Önkormányzatot terheli.

Határidő:értelem szerint
Felelős:polgármester
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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 20 óra 10 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

