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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
2013. december 30-án (hétfő ) de. 10 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.
Bukta Mária korelnök a kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban javasolja, hogy legyen zárt
ülés, mert személyi ügyek tárgyalását is szeretné napirendi pontba felvenni.
Javaslom az alábbi napirendi pontokat.
1.) 2014. évi Start munkaprogram megbeszélése
Előadó Bukta Mária korelnök
2.) Bejelentések, indítványok
Zárt ülés:
1.) Ficsórné Pécsi Judit büntető feljelentése
2.) Bukta Gábor volt polgármester fegyelmi ügye
3.) Dr. Gordos Csaba ügyvéddel megbízási szerződés megkötése
Aki egyetért, az elhangzott napirendi pontokkal az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület egyetért a javasolt napirendi pont, tárgyalásokkal.
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1.) 2014. évi Start munkaprogram megbeszélése.
Bukta Mária korelnök.
A Munkaügyi központ megkereste az Önkormányzatot a 2014. évi kistérségi startmunka
mintaprogram 2014. március havi indítása érdekében az igény felmérésre.
Én úgy gondolom, hogy 2014.-ben is élni kell a lehetőséggel és csatlakozni a startmunka
programhoz. Ehhez a szükséges terveket el kell készíteni. A terveket kizárólag a márciusi
indítással tervezett 3 értékteremtő programelemre – mezőgazdasági, téli és egyéb
értékteremtő, helyi sajátosságokra épülő – vonatkozóan kell elkészíteni.
Ezt az elkészített programot 2014. január 7.(kedd) kell a munkaügyi központ felé leadni.
Megkérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése.
Gazsi László képviselő
A kutya kérdés nem oldódott meg továbbra is sok a kóbor kutya a községben.
Az ebeket össze kell íratni, s amelyik ebbe nincs chip és nincs beoltva a helyszínen 30.000.Ft-os bírságot kell kiszabni a tulajdonossal szemben.
Járjon el a jegyző, hogy január hónapban az eb össze írás megtörténjen.
Az eb rendészeti rendeletet alkalmazni kell.
Molnár Irén képviselő
A kutya kérdésben mindenképpen dönteni kell. Nagyon sok probléma van a kóbor kutyákkal,
az utcán közlekedő embereket megtámadják, biciklisekre rá szaladnak, baleset veszélyt
okoznak.
Bukta Mária korelnök
Javaslom, hogy a következő testületi ülésen térjünk rá, és határozatban döntsünk a kutya
probléma megoldására.
Képviselő-testületi tagokat ezúton tájékoztatom, hogy 2014. január 8-án (szerda9 du. 14
órakor testületi ülést hívok össze, a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
tárgyában.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök a nyílt testületi ülést bezárta
11 órakor.
K.m.f.

Bukta Mária
Korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő
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