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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. július 16-án
(kedd) du. 15.00 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

Lakosság részéről: Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10
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.) Helyi rendelet a közterületek használatáról.
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
2.) Rendelet Díszpolgári cím, és egyéb elismerések adományozásának rendjéről.
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
3.) Határozat, az ÉRV Zrt-vel megkötendő
felhatalmazásáról.
Előadó: Bukta Gábor polgármester

megállapodás

4.) Határozat, Önkormányzat részéről történő pályázati hitel felvételéről.
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
5.) Határozat, az Önkormányzati cégek jövőbeni sorsáról.
Előadó: dr.Szűcs Szilárd aljegyző
6.) Bukta Lajos képviselő előterjesztésének megvitatása.
Előadó: Bukta Lajos képviselő
7.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

aláírására

történő
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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 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.
Napirend előtt a lakosság részéről Szűcs Józsefné kér szót.
Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10
Több kérdésem, illetve véleményem is van a képviselő-testülethez.
Az első, a temetői fák kivágásával kapcsolatos. Szeretném, ha minél előbb kivágásra
kerülnének azok a fák a ravatalozó körül, amik meg lettek jelölve, mert veszélyezteti a
sírokat.
A következő megjegyzésem a kutyákkal kapcsolatos. Nagyon sok a kóbor kutya, ez ellen
tenni kell valamit, mert a faluban falkástól járnak a kutyák, nem lehet úgy elmenni az utcán,
hogy ne támadjon meg valakit. Nagyon sok kutya nincs beoltva, és nincs chippeltetve.
A szennyvíz projekt már régen napirenden volt, Szemerének ez sem kellett annak idején, most
meg már nem lenne, aki rákössön, pedig ez sokat jelentett volna a településnek, ha akkor be
lett volna vezetve.
A falunap az idén is megrendezésre került, pedig annak a pénznek, amit az Önkormányzat
ráfordított, sokkal jobb helye is lett volna. A falu egy cigánytelep lett, az önkormányzat
semmilyen szankciót nem alkalmaz az ellen, hogy ne ilyen körülmények között éljenek, hogy
tegyék rendbe a környezetüket. Nem vagyok rasszista, de ez a minimum, amit meg kellene
tenni.
A testület munkáját negatívan értékelem, nem nullára, negatívra, mert az elmúlt 3 és fél év
alatt semmire nem fejlődött a falu. Jön az új választás, tőlem ne várjátok, hogy majd rátok
szavazok. A tiszteletdíjak fel lettek emelve, mert sok itt a munka címszóval, ennek ellenére
még pénzért sem csináltok semmit. A falukép csak romlik.
Az ingyen ebéddel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az, kinek jár? Készítettetek
előzetesen felmérést arról, hogy ki az, aki rászorult lenne? Nagyon sok idős rá lenne szorulva,
akik nem kapnak.
Az utakkal kapcsolatosan, az a véleményem, hogy járhatatlanok, balesetveszélyesek. Egy egy esőzés alkalmával nem tudunk kijönni az utcából, olyan sár van, nem beszélve a hatalmas
gödrökről.
Szeretném, ha minél előbb történne valami előrelépés ebben az ügyben.
Nagyon sok a lopás a településen, a képviselőknek az elkövetőket szankcionálni kellene.
Lopnak a kertekből, tönkreteszik a gyümölcsfákat. Sok az önkényes lakásfoglaló is. A
rendőrség sem tesz semmit. A Jókai úti krumpli földről, -ami az önkormányzat tulajdona-,
már az összes krumpli ellopják, nagy szatyrokkal járnak oda a cigányok, lopja mindenki. Én a
körzeti rendőrt nem ismerem, soha nem láttam még itt a településen. Nincs közbiztonság a
faluban.
A polgármester egyszer sem járta körbe az idős embereket, hogy megkérdezze tőlük, hogy
van-e valamire szükségük, hogy érzi magát, van e valami panasza?
Ti jól érzitek magatokat ebben a faluban? Ti is éltek, és mégsem csináltok semmit azért, hogy
jobb legyen. Arra nem vagytok képesek, hogy a főutcán a füvet lekaszáljátok.
Szeretném látni, hogy valamit csinál a képviselő-testület.
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Bukta Gábor polgármester
A temetői fák kivágása folyamatban van.3 szakértői vélemény van a birtokunkban a fák
kivágását illetően, azonban a képviselő-testületi tagok közül van, aki mellette van, van aki
ellenzi ezt. Ezért jegyző úr még egy szakértői véleményt kért ezzel kapcsolatban. A veszélyes
fák kivágása meg fog történni, mert az önkormányzatnak kellene súlyos pénzeket fizetni
azért, ha valami baj történne a síremlékekkel, nem beszélve az emberek testi épségéről.
Bukta Lajos képviselő
A falu lakosainak többsége ellenzi a fák kivágását.
Bukta Gábor polgármester
A „kutya ügy” is folyamatban lévő dolog. Az állatorvosoknak kell leadni azt a listát a hivatal
részére, hogy kik azok a lakosok, akik beoltatták, és bechippeltették a kutyájukat. Ezeknek a
listának a birtokában tud a jegyző úr kimenni a településre rendőrrel, állatorvossal, és
sintérrel, aki összeszedni azokat a kutyákat, ahol ez nem történt meg, vagy a helyszínen
pótolhatják az oltást. Amennyiben nem, szankcionálható lesz a tulajdonos 50.000 Ft-ig, vagy
a sintér elviheti az ebet. Addig nincs a kezünkben semmilyen eszköz, amíg azt a listát meg
nem kapjuk az állatorvosoktól, mert nem csak Bocsi doktor úr végzett ilyen tevékenységet a
településen. Addig az Önkormányzat tehetetlen. Július 1-től a rendőr is büntethet azért, ha az
utcán póráz nélkül lát ebet.
A szennyvíz beruházásba a jelenlegi állapot szerint 2000 fő alatti település nem léphetett be,
csak konzorcium útján, több település összefogásával. Kikötés az, hogy 1 km-es szakaszon 50
bekötésnek meg kell lennie. Ez Mezőszemerén sajnos nem megoldható, mivel nem lenne
annyi bekötés, nagyon sok az üres ingatlan.
A falunappal kapcsolatban készült felmérés, hogy legyen, ne legyen. Az önkormányzatnak
85.000 Ft-jába került a falunap, a többi kiadást a támogatók finanszírozták. Úgy gondolom,
hogy ez nem egy olyan nagy összeg. Volt sok fellépő, műsor, aki akarta jól érezhette magát.
A testületi munka minősítése nem az én feladatom, a 4 éves ciklus után szokták ezt megtenni.
Az „ingyen ebédet” a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kaphatták, nyári
gyermekétkeztetés a neve, ezért ezt idősek nem kaphatták.
Az utak állapotával kapcsolatban a képviselő-testület döntött arról, hogyha lehetőség lesz rá,
pályázni fogunk a mellékutcák rendbetételére. A pályázat beadásához, már elkezdtük, a
szükséges feladatok elvégzését, tervezőt bíztunk meg a kiviteli engedélyek elkészítésével. 5
évig az Önkormányzat nem pályázhatott utak felújítására, mivel 2008-ban a „ Névtelen „ útra
kaptunk pályázati pénzt. De most eltelt az 5 év, és újra pályázhatunk, ha lesz kiírás.
A lopásokat, -legyen az bármilyen, kerti, vagy egyéb-, a rendőrségre kell bejelenteni, ez nem
a testület hatásköre, ebben mi nem tudunk semmit tenni. A Jókai úti „krumpli földön” ma
több képviselő is kint járt, kb. 5 bokor hiányzik. Az őrzést szervezzük, hogy ne tudják ellopni.
Nagyon jól működik a településen a teljesen ingyenes házi segítségnyújtás, mely szolgáltatást
bárki igénybe veheti, még akkor is, ha csak éppen beszélgetni van kedve az idősnek.
Az árok kaszálása a lakosság feladata, az önkormányzat intézményei előtt mi elvégezzük, de
mindenkinek saját maga kell megoldania a portája előtti rész rendbetételét.
Bukta Lajos képviselő
A közbiztonság remélhetőleg javulni fog, mivel jegyző úr újra szervezi a polgárőrséget. Egy
baj van, hogy a lakosság részéről nem nagy az érdeklődés, nem sok jelentkező van.

150

Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10
Köszönöm a válaszokat, szeretnék legközelebb is részt venni a képviselő-testületi üléseken,
ha lehet.

1.) Helyi rendelet a közterület használatáról.

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztést, és a rendelet tervezetet mindenki megkapta. 2 oka van az új rendelet
megalkotásának. A most megalkotásra váró rendeletben kicsit bővebben határozta meg a
közterület használatának a szabályait. Belekerültek a díjak, és az, hogy közterületen milyen
cselekményeket nem szabad végrehajtani. A filmforgatások miatt is módosul a közterület
használatának rendje.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése?
(Az előterjesztés, és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
Van-e valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem
szavazásra, hogy aki elfogadja a helyi rendeletet a közterület használatáról, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a
képviselő-testület elfogadta a rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

2.) Rendelet Díszpolgári cím, és egyéb elismerések adományozásának rendjéről
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ehhez a napirendi ponthoz szintén megkapta mindenki az előterjesztést és a rendelet
tervezetet.
(Az előterjesztés, és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Mária képviselő
Tiszteletbeli polgári cím is szerepel az előterjesztésben, ezt ki kaphatja?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tiszteletbeli polgári címet azok kaphatnak, akik nem mezőszemereiek, de a település háláját
fejezi ki irányába, valamilyen, a településért végzett tevékenységükért.
Bukta Gábor polgármester
Van-e valakinek kérdése a rendelettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem
szavazásra, hogy aki elfogadja a helyi rendeletet a díszpolgári cím, és egyéb elismerések
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adományozásának rendjéről, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 6
igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

3.) Határozat az ÉRV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására történő
felhatalmazásról.

Bukta Gábort polgármester
Ehhez a napirendi ponthoz szintén megküldésre kerülte az előterjesztés, és a határozati
javaslat.
(Az előterjesztés, és a határozati javaslat, valamint a megállapodás a jegyzőkönyv melléklete.)
Enne a megállapodásnak, általam történő aláírására szükséges egy képviselő-testületi
határozat.
Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele?
Bukta Gábort polgármester
Amennyiben nincs több észrevétel, felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az
ÉRV Zrt-vel a megállapodást aláírhassam, 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
42/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testülete 2013 évre vonatkozóan
elfogadja az ÉRV Zrt. által elkészített
megállapodást, mely alapján a használati díjból
a vízközmű fejlesztések finanszírozását végzik
el. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy
a település nevében és képviseletében a
szerződést megkösse, és a dokumentumokat
aláírja.

Határidő: Értelem szerűen
Felelős: Polgármester
16.55-kor Molnár Irén képviselő távozik.
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4.) Határozat, Önkormányzat részéről történő pályázati hitel felvételéről.

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az utóbbi 3 évben az Önkormányzat nem nyújtott be pályázatot, ahhoz hogy pályázhassunk
hitel felvételére van szükség.
(Az előterjesztés, és a határozati javaslat, a jegyzőkönyv melléklete.)
A felvett hitelt célirányosan, csak a pályázattal kapcsolatosan felmerült költségekkel
kapcsolatban lehetne felhasználni. Nem működésre fordítanánk, hanem kizárólag a beruházási
pályázatok elnyerésére lenne felhasználva.
Azt is el kellene dönteni, hogy mely pénzintézetnél vegyük fel ezt a hitelt.
Bukta Gábor polgármester
Jelenleg 2 pályázat fut, a hangos híradó, és a térfigyelő kamera pályázat. A Szociális Otthon
pályázatát forráshiány miatt utasították el még áprilisban, melyről csak most szereztünk
tudomást, mivel a pályázatíró Tóth Márta csak most közölte velünk, hogy nem nyertünk a
pályázaton.
Tartalék listára lett helyezve a pályázat.
A tervek 5 évig érvényesek, azért már nem kell fizetni, ha lehetőség adódik újra be kell adni a
pályázatot.
Mivel a képviselő-testület döntött arról, hogyha útfelújítási pályázat lesz kiírva beadjuk az
igényt, ezzel kapcsolatban meg is bíztuk a Monalisa Bt-t, hogy a tervezési és kivitelezési
engedélyek készítse el, melynek összege 3, 365 M Ft. Ehhez szintén pénzre van szükség, amit
csak hitelfelvétel útján tud az Önkormányzat kifizetni, Az önerőhöz szintén pénzre lesz
szükség. Az erre a célra felvett hitel külön számlára érkezik, és csak pályázattal kapcsolatos
tevékenységre lehet fordítani.
Molnár Irén képviselő
Mennyi időbe telik mire a hitelt fel tudjuk venni?
Bukta Gábor polgármester
Utána kell járni a bankoknál, melyiknél kedvezőbbek a feltételek.
Gazsi László képviselő
Mennyi pénzt kellene felvenni?
Bukta Gábor polgármester
Egyelőre nem tudjuk, csak a lehetőségeket kell felmérni, és a szándékról kell határozatot
hozni.
Aki elfogadja azt, hogy a pályázatokhoz hitelt vegyünk fel, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
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Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
43/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületet elfogadja az aljegyző
javaslatát, és egyben megbízza, hogy a hitel
felvételéhez
szükséges
intézkedéseket
megtegye, felvegye a kapcsolatot a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkező államigazgatási
szervekkel, valamint előzetesen tárgyaljon
pénzintézetekkel.

Határidő: értelem szerűen
Felelős: aljegyző

5.) Határozat, az Önkormányzati cégek jövőbeni sorsáról.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ehhez a napirendi ponthoz szintén megkapta mindenki az előterjesztést, ezért csak röviden
szeretném ismertetni az abban leírtakat.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
2 önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság van jelenleg az Önkormányzat tulajdonában.
Az egyik a MEFAVÍZ Kft, a másik pedig a Mező-Rima Kft.
Az utóbbi kft ügyvezetőjének mandátuma tavaly májusban lejárt, új ügyvezető nem került
kinevezésre, és gyakorlatilag nem is lát el semmilyen tevékenységet ez a kft.
A MEFAVÍZ Kft jelenleg is működő kft, de a jogszabályi rendelkezések miatt működése
véges.
Ezeknek a kft-nek a további sorsáról kellene döntenie a képviselő-testületnek.
Az én javaslatom az lenne, ha Nagy Róbert a MEFAVÍZ Kft ügyvezető igazgatója a
következő képviselő-testületi ülésen beszámolna a kft a gazdasági helyzetéről, illetve
tájékoztatna bennünket a lefolytatott bírósági tárgyalásról, annak az eredményéről.
Valamilyen módon rendezni kellene a két kft sorsát. Véleményem szerint, a két cég egyesítése
lenne a legjobb megoldás.
A Mező-Rima Kft-nél bírságra számíthat az Önkormányzat, ha a tisztségviselőket nem
választjuk újra.
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A MEFAVÍZ kft sorsának kérdése összetettebb, mivel két önkormányzat tulajdonában van. El
kell döntenünk, hogy akarunk-e közösködni Egerfarmossal, vagy megállapodunk, hogy az
ítéletet követően, a tulajdoni hányad arányában elszámolunk velük.
A javaslatom az, hogy üljünk le Egerfarmossal és beszéljük meg, hogy ők mit szeretnének.
Ha sikerül megegyezni velük, akkor a két céget egyesíteni lehetne. Ez a cég pályázhatna, és
az eszközbeszerzéseket is ezen keresztül lehetne megoldani.
Bukta Mária képviselő
Gazsi László ezt már a Gondozási Központ felújítása során szóba hozta, hogy a kft keresztül
többféle munkát is el lehetne végezni. Az ebben rejlő lehetőségeket meg kell nézni, jegyző úr
tudja ezt jobban.
17.35-kor Molnár Irén megérkezett.
Bukta Gábor polgármester
A MEFAVÍZ Kft csak addig működik, amíg a bírósági tárgyalásnak vége van. Utána ennek a
cégnek nincs jövője.
A Mező-Rima Kft az, amelyet működtetni kell, ezen keresztül lehet a településen több
mindent megvalósítani.
Nagy Róbertet el kell hívni, hogy számoljon be, a Mező-Rima Kft-nek pedig választani kell új
tagokat, hogy működjön tudni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mindkét kft anyagi és jogi helyzetét fel kell mérni.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több kérdés, felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előterjesztésben
lévő határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
44/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete elfogadja az aljegyző
javaslatát, és egyben megbízza, hogy a
polgármesterrel
együtt
a
szükséges
intézkedéseket megtegye, annak céljából, hogy
a társaságok jövőjével kapcsolatos döntések
meghozatalához pontos információkkal lássa el
a testületet, és a megoldási javaslatot
felvázolja.
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Határidő: értelem szerűen
Felelős: aljegyző
Bukta Gábor polgármester
A 6. napirendi pontot zárt ülésen tárgyaljuk.
18.30 perckor folytatódott a testületi ülés.
7.) Egyebek
Bukta Mária képviselő
Az egészségügyi centrumos pályázattal kapcsolatban készítettem egy előterjesztést. Meg kell
vizsgálni, hogy ki miben hibázott, miért nem sikerült nekünk ez a pályázat. Polgármester úrral
elmentünk Füzesabonyba Hegedűs Annához, aki elmondta a pályázat menetét, de én még
mindig nem értem, hogy a pályázatunk miért lett elutasítva. Ez nagyon fájó pont a képviselőtestületnek, ezért megkérjük aljegyző urat, hogy járjon utána, hogy ki és hol hibázott, hogy a
pályázatunkat elutasították. Szeretném, ha elfogadná a képviselő-testület ezt a javaslatot.
A másik előterjesztésem pedig a start munkaprogram pénzügyi elszámolásának az
ellenőrzéséről szól. Szeretném, hogyha a képviselő-testület határozatban megbízná a pénzügyi
bizottságot ennek elvégzésével, hogy a következő testületi ülésen erről be tudjunk számolni.
Bukta Gábor polgármester
Az egészségügyi centrumos pályázattal kapcsolatban elmondom, amit én tudok. A
pályázatírót sajnos a képviselő-testület későn bízta meg a pályázat elkészítésével, már ekkor
késtünk egy hónapot. A tervek elkészítésével Hegedűs Annát bíztuk meg, amit ő el is készített
időben. Kaptam belőle én is két példányt, valamint eljuttatta a füzesabonyi jogi irodának, az
akkori vezető viszont nem továbbította a megfelelő helyre a pályázati anyag mellé. Ezért az
engedélyes építési tervet nem tudták kiállítani időben, mivel ekkor 30 nap már nem állt a
rendelkezésre, hogy minden egyes engedélyt be lehessen szerezni határidőre. Ennyit tudok
elmondani, de akkor hozzunk határozatot arra vonatkozóan, hogy megbízzuk az aljegyző urat,
hogy járjon ő is utána.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az előterjesztésben lévő határozati javaslattal, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
45/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megbízza az aljegyzőt az egészségügyi
centrum
kialakítására
kiírt
pályázati
dokumentáció áttekintésével, melyből derüljön
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ki az, hogy ki és miben hibázott, amiért a
pályázatunk eredménytelen lett. Észrevételeiről
a következő testületi ülésen tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Bukta Gábor polgármester
A másik előterjesztéshez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ahhoz, hogy a pénzügyi bizottság
a start munkaprogrammal kapcsolatosan az elszámolásokat megnézze, ahhoz nem kell
testületi határozat, ez bármikor jogában áll a pénzügyi bizottságnak, hogy ezt megtegye.
Bukta Mária képviselő
Előbb akkor új pénzügyi bizottsági tagot kell választani, mivel Kelemenné Dudás Tünde
lemondott, és helyette még nem választottunk újat.
Bukta Gábor polgármester
Mivel Bukta Lajos, és Bíró Rita képviselők nem vállalták, megkérdezem Gazsi Lászlót, hogy
elvállalja-e a pénzügyi bizottsági tagságot?
Gazsi László képviselő
Elvállalom.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Gazsi László képviselő legyen az új
pénzügyi bizottsági tag, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
46/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a mai
naptól a pénzügyi bizottság tagja Gazsi László
képviselő.
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Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi bizottság a 2013 évi start
munkaprogram pénzügyi ellenőrzését elvégezze, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
47/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2013
évi start munkaprogram pénzügyi ellenőrzését
el kell végezni. A feladat elvégzésével a
testület a pénzügyi bizottságot bízza meg. Az
ellenőrzés eredményéről a pénzügyi bizottság
elnöke a következő testületi ülésen számoljon
be.
Határidő: azonnal
Felelős: pénzügyi bizottság elnöke
Bukta Mária képviselő
A start munkaprogramban megtermelt zöldségek őrzését kellene valahogy megoldani.
Voltunk ma kint Bukta Lajossal megnézni, nagyon szép a sárgarépa, az uborka, a
krumplitermés is iszonyatos nagy mennyiségben várható, de ehhez az kell, hogy valaki őrizze,
mert ha nem, akkor ellopják.
Bukta Gábor polgármester
A gaz körbe le lett vágatva, hogy jobban látható legyen, ha ott mozog valaki, és többen
figyelik is a területet, valamint a kamera is veszi, ha valaki oda megy, és lopni akar. Ez
bizonyító erejű.
Az uborkát már folyamatosan szállítják Egerbe.
Bukta Mária képviselő
A képviselők is bevállalhatnának egy -egy délutánt az őrzésre. Jegyző úr, és Gazsi képviselő
úr toborozzanak polgárőröket, és velük együtt mehetnénk mi képviselők is, különböző
időpontokban.
Gazsi László képviselő
Jegyző urat kérdezem, hogy a jegyzőkönyveket, és a rendeleteket mikor lehet visszarakni a
falu honlapjára?

158
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ifj. Bukta Gábornak mondtam, hogy tegye vissza a rendeleteket, a jegyzőkönyveket
szeretném átnézni, és utána vissza lehet tenni azokat, amik nem sértenek személyes jogokat.
Bukta Gábor polgármester
A Civil Szervezet adott be egy beadványt, amiről korábban már esett szó ülésen, hogy a
gyermekjóléti szolgálat helyiségét adja át az önkormányzat használatra a Civil Szervezetnek.
( A beadvány a jegyzőkönyv melléklete)
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Civil Szervezet részére az
önkormányzat átadja használatra a korábban gyermekjóléti szolgálat által használt irodát , az
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
48/2013.(VII.16.)

Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Május 1 út 34 hsz alatt lévő- volt gyermekjóléti
szolgálati irodát- a Civil Egyesületnek átadja
használatra, a bérleti szerződés elkészítésével
az aljegyzőt bízza meg.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Bukta Gábor polgármester
Szoviár János a Füzesabony és körzete alsó fokú diáksport bizottság nevében támogatási
kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassuk a körzeti sportversenyek
jutalmazását, ahol a mezőszemerei általános iskolás gyermekek is mindig részt vesznek.
Településenként lakosság arányosan van meghatározva az összeg, Mezőszemerére eső rész,
12.320-Ft. Én javaslom a támogatást.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy támogatást nyújtsunk az általános iskolai
tanulók körzeti sportversenyeken elért eredményeinek díjazásához, kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem,0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
képviselő-testületének
számú határozata.

Önkormányzat
49/2013.(VII.16.)

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy
egyszeri, 12.320-Ft-os támogatást nyújt a
Füzesabony és körzete alsó fokú diáksport
bizottság
részére,
a
sportversenyeken,
diákolimpiákon eredményeket elérő tanulók
díjazásához.

Határidő: 2013. augusztus 31.
Felelős: képviselő-testület

Bukta Gábor polgármester
A Görhe napi elszámolást szeretném ismertetni a képviselő-testülettel. 85.105-Ft-jába került
az önkormányzatnak a falunap, mivel többen is támogatták anyagilag a falunapot.
(A kimutatás a jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Lajos képviselő
A támogatóknak levélben meg kellene köszönni a támogatást.
Bukta Gábor polgármester
Meg fogjuk köszönni, ez természetes.
Bukta Mária képviselő
Többen hiányolták a falunapról a sportversenyeket. Augusztus 20-ára szervezzen a képviselőtestület valamit?
Bukta Gábor polgármester
Augusztus 20-án sokan elmennek egyéb rendezvényekre. Előtte lenne érdemes megszervezni,
ha úgy gondolja a testület. Visszatérünk rá.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 19 óra 50 perckor bezárta.

160
K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

