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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
2013. december 18-én (szerda) du. 15 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak:
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 Mária korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Bíró Rita képviselő igazoltan van távol.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon,
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.
1.) Hitelkérelem
Előadó Bukta Mária korelnök
2.) Bejelentések, indítványok
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület kérelmet küldött 2013. december 07-én a Füzes Takarék Szövetkezeti
Hitelintézetnek, hitel felvétel céljából. Erre a Hitelintézet az alábbi választ küldte.
A levél a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Én nem vállalok az önkormányzatért készfizető kezességet, azért, hogy az önkormányzat
hitelt vegyen fel.
Nem tudom képviselőtársaim, hogy gondolják ezt.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Én javaslom, vegyük fel a kapcsolatot Kaposvári Konráddal, s mondjuk el neki, hogy a
faluházat fedezetül fel tudja ajánlani az önkormányzat, de a képviselők készfizető kezességet
nem tudják vállalni.
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Bukta Imre képviselő
Én úgy tudom, hogy egy ember felel a vagyonával és az a polgármester.
Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy jövőre hitelintézetet kell váltani mindenképpen. Az elmúlt évben
Mezőtárkány lépett, és ez be is jött neki.
Kaposvári Konrádot meg kell keresi és beszélni vele.
Bukta Mária korelnök
Javaslom a képviselő-testület tagjainak, hogy Kaposvári Konrád által küldött válasz levélre
írni kell, amit mind az öt képviselőnek alá kell írni.
Ebben meg kell írni, hogy a képviselő-testület tagjai nem tudják vállalni a készfizető
kezességet a hitelszerződéshez. A hitel fedezeteként felajánlásra kerül az önkormányzat
tulajdonát képező faluház, melynek értéke 60 millió forint.
2.)Bejelentések, indítványok.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szóbeli kérelemmel fordult hozzám Mihály Barnabás és kérte, hogy a Farmosi úton ami a
Tárkányi útra jön át az árok kitakarítást, melyben a gallyakat, bozótot kitakarítja.
De mivel ez az Önkormányzat tulajdonában van, az önkormányzatnak határozatban kell
engedélyt adni.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon arról, hogy engedélyezi Mihály
Barnabás Mezőszemere, Gárdonyi út 9 hsz. alatti lakosnak az árok kitakarítást.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 136/2013. (XII. 18.) számú határozata.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
Mihály Barnabás 3378 Mezőszemere, Gárdonyi út 9. szám
alatti lakos szóbeli kérelmét támogatja, s engedélyt ad a
Mezőszemere Község Önkormányzat tulajdonában lévő
Farmosi út és Tárkányi út közötti árok kitakarítására.
A képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy az
engedélyt írásban készítse el és adja át Mihály
Barnabásnak.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Farkas Beáta Mezőszemere, Szabadság út 143. hsz alatti lakos is bent volt nálam, és kérte,
hogy a SZENT VENDELNÉL lévő területet kitakarítsa valamint az ott lévő árkot szeretné
kitakarítani. Ehhez kérem a képviselő-testület döntését.
Gazsi László képviselő
A Szent Vendelnél lévő árok tele van vastag fákkal. Ha egy területre gondolunk, akkor az a
rész tele van bokorral. Vannak közmunkások, azoknak adjuk majd oda azt a részt, hogy
kitakarítsák.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ha ároktakarításról van szó, ahhoz az önkormányzat határozata szükséges.
Bukta Mária korelnök
Véleményem, hogy nem szabad engedélyezni az ároktakarítást a Szent Vendelnél.
Amennyiben a közmunkások ki takarítják, akkor a fát vigyék az óvodába.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A következő évben is lesz falunap, Frank Dániel javaslattal élt, hogy a Magyar Villamos
Művek 1.000.000.-Ft támogatást nyújtana Falunapra, de ennek feltétele, hogy meg kell hívni a
Tankcsapda zenekart, de mást is lehet keresni.
A képviselő-testületnek erről dönteni kell, ezen kívül egyéb programokat is tudunk szervezni,
amennyiben megkapjuk az összeget, több programot is tudnánk szervezni.
Molnár Irén képviselő
Meg lehetne keresni más községből fellépőket, mint a Szihalmi fúvós zenekar.
Gazsi László képviselő
A falunapot kint a sportpályán kell majd megrendezni, ha a Tankcsapda zenekart meghívjuk,
mert az nagy tömeget fog megmozgatni.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsünk az 1 millió forint támogatás elfogadásáról.
Bukta Imre képviselő
Ez most a Falunap a falusiaké, ellenben vannak olyan rendezvények, aminek van falun kívüli
hatása, kisugárzása.
Tankcsapdának nagyon örülök, kemény rock zenekar, legprofibb, legnagyobb tábor, nem
szabad kihagyni, a falu központjában ezt a rendezvényt nem lehet megtartani. Élni kell a
helyzettel és tárgyalni kell.
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Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Magyar Villamos Művek által
felajánlott 1.000.000.-Ft-ot elfogadjuk a 2014. évi Falunapi rendezvény megszervezésére, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 137/2013. (XII, 18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a 2014. Falunapi rendezvényre a
Magyar Villamos Művek által felajánlott 1.000.000.-Ft-ot
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Bukta Mária korelnököt és
dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy támogatási szerződést
kösse meg a Magyar Villamos Művek képviselőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Bukta Mária korelnök
Tisztelt Képviselő-testület, Bukta Gábor polgármester fegyelmi ügyében az Egeri
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megküldte az idéző végzést 2014. január 10. napjára. E
tárgyalás időpontjáig össze kell szedni az ügyre vonatkozó okiratokat, s azt január 10-ig meg
kell küldeni. Én már ezt nem tudom felvállalni, kérem a képviselő-testületet, hogy ügyvédet
bízzon meg az önkormányzat képviseletére.
A polgármester összeférhetetlenségéről háromtagú bizottság dönt.
Bukta Imre képviselő
Úgy gondolom, hogy a képviselő-testület bízzon meg egy ügyvédet, aki jártas a munkaügyi
perekben és képviseli az önkormányzatot.
Gazsi László képviselő
A képviselő-testület hozzon határozatot, hogy jogi képviselőt bíz meg az egri munkaügyi
bíróságon indult peres ügyekben, Bukta Gábor polgármester fegyelmi tárgyalása ügyében.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy Bukta Gábor polgármester fegyelmi és büntető feljelentés ügyeiben,
az önkormányzat képviseletére jogi képviselőt bízzon, meg az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 138/2013. (XII.18.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy jogi képviselőt bíz meg a Bukta
Gábor polgármester fegyelmi és büntető feljelentés
ügyeiben, az önkormányzat képviseletére.
A képviselő-testület megbízza Bukta Mária korelnököt,
hogy jogi képviselővel vegye fel a kapcsolatot és kössön
vele szerződést.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Kollár Lajos Mezőszemerei lakos, a Civil
Egyesület nevében megkereste a magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságát,
ahol Mikesz Csaba megyei igazgatót kérte a Mezőszemerén áthaladó közúton a kátyúzási
munkálatokat végzésére, még az ünnepek előtt, mivel járhatatlan a fő út.
Az útjavítást el is végezték, s szerintem a képviselő-testületnek meg kellene köszönni-e Kollár
Lajosnak és Mikesz Csaba igazgató úrnak, a gyors intézkedést.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2014. évben is lesz start munkaprogram, melyen belül a belvíz elvezető árok karbantartását el
kell végezni. Megbízzuk Mester István urat, aki az egész településen készítse el a belvíz
rekonstrukciót.
A közeljövőben a településen a csatornázást el kell kezdeni, mert talajterhelési díjat kell
fizetni. Javaslom, hogy kezdjük el a csatorna beruházás tervezését.
Bukta Imre képviselő
A csatorna beruházással kapcsolatban érdemes lenne elindítani január-február hónapban a
közvélemény kutatást.
Gazsi László képviselő
Eb rendészeti rendeletet hozott a képviselő-testület 2012-ben, amit eddig nem tudott
érvényesíteni.
Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot az állatorvossal és kezdjük el érvényesíteni az
elfogadott rendeletet.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Anyagi vonzata van a dolognak, mert a kutyákat ki engedik az utcára az emberek és annak az
összeszedése 10.000.-Ft/db. Akkor lenne eredményes, ha lenne veszett róka és el kellene
rendelni az eb rendészeti zárlatot, s ha kint az utcán lenne a kutya az ki lehetne lőni.
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Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Munkavédelmi Felügyelőség kereste fel az
önkormányzatot, mert bejelentés érkezett hozzájuk a start munkások foglalkoztatásával
kapcsolatban.
Tájékoztatom a képviselő-testülete, hogy 2013. december 30.-án de. 10 órára testületi ülést
hívok össze, aminek napirendi pontja: 2014. évi start munkaprogram megbeszélése.
Mivel több bejelentés és indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte az aljegyző
és a képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést17 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Mária
Korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő

