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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületik üléséről 2013. november
20-án (szerda) du. 14 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának Tanácstermében.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
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
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Lakosság részéről:

Szűcs Józsefné
Jakab Józsefné

Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül 5 fő
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pont megtárgyalását.
1.) Tájékoztató Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi I-III negyedéves
költségvetési beszámoló teljesítéséről
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Helyi Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
3.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltség 2013. évi
munkájáról beszámoló.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat Helyi adó 2013. évi beszámolója
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
5.) Törvényességi felhívásnak megfelelően Gyermekjóléti Társulás Alapító Okiratának
módosítása.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
6.) Ficsór Kálmánné óvodavezető kérelme
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
7.) Bejelentések, indítványok.
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal a képviselő-testület egyetérte?
Bukta Mária képviselő
A polgármester által és a meghívóban közölt napirendi pontok előtt, javaslom még az alábbi
napirendi pontok megtárgyalását.
1.) Bukta Gábor polgármester fegyelmi ügye
Előadó: Bukta Mária képviselő
2.) Mihály Andrea könyvtárosi kinevezése
Előadó: Bukta Mária képviselő
3.) Papp József gondnoki megbízatása
Előadó: Bukta Mária képviselő
4.) Ifj. Bukta Gábor foglalkoztatása
Előadó: Bukta Mária képviselő
Valamint a meghívóban kiküldött napirendi pontok:
5.) 2013. évi I-III negyedéves költségvetési beszámoló
6.) Szociális tűzifa rendelet
7.) Mezőszemerei Hivatal beszámolója
8.) Helyi adó beszámoló
9.) Törvényességi felhívás
10.)
Ficsór Kálmánné kérelme
Javaslom még a bejelentések, indítványok előtt megtárgyalni
11.) Ázsió-Rangadó Kft. számlázási ügye
12.) MEFGAVÍZ Kft. elhelyezése
13. Bejelentések, indítványok
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A mai napon kaptam egy képviselő-testületi beadványt az 1.-Ft-os telkekkel kapcsolatos
tájékoztatásra.
Javaslom, hogy ezt is tegyük be napirendi pontba.
Javaslom még, hogy napirendi pontba tegyük be az önkormányzat gépjárműszerzési
pályázatát, amiben buszt igényelhetünk az önkormányzat részére.
Bukta Gábor polgármester
Én javaslom, hogy Bukta Márai képviselő által javasolt napirendi pontokat tegyük a napirendi
pontok után, mert azokra zárt ülést kell elrendelni, mivel személyi ügyeket érint.
Bukta Mária képviselő
Én a zárt ülést a napirendi pontok előtt szeretném ha megtárgyalná a képviselő-testület.
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Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra aki egyetért az alábbi napirendi pontokkal az kézfelnyújtással
szavazzon.
Zárt ülés:

1.) Bukta Gábor polgármester fegyelmi ügye
2.) Mihály Andrea könyvtárosi kinevezése
3.) Papp József gondnoki megbízatása
4.) Ifj. Bukta Gábor foglalkoztatása
Nyílt ülés:
1.) Tájékoztató a Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi I-III.
negyedéves költségvetési beszámoló teljesítésről
2.) Helyi Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról
3.)Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltség 2013.
évi munkájáról beszámoló
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat Helyi adó 2013. évi beszámolója
5.) Törvényességi felhívásnak megfelelően Gyermekjóléti Társulás Alapító
Okiratának módosítása,
6.) Ficsór Kálmánné óvodavezető kérelme
7.) Ázsi-Rangadó Kft. számlázási ügye
8.) Mefavíz kft. elhelyezése
9.) Jelentés az 1.-Ft.os telkek jogi állásáról
10.) Önkormányzat gépjárműszerzési pályázat megtárgyalása
11.) Bejelentések, indítványok
Zárt ülés: A beérkezett segély kérelmek elbírálása ügyében,
1.) Mozgássérült Egyesület támogatási kérelme
2.) Jakab Barnabás támogatási kérelme
3.) Lakatos Lejla ápolási díj kérelme
4.) Oláh Jánosné ápolási díj kérelme
5.) Farkas Lajosné támogatási kérelme
Megállapítom, hogy 5 igen 1 nem és 0 tartózkodás ellenében a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselőtestület egyhangúan elfogadta.
Megkérem a meghívott vendéget és a lakosság részéről megjelenteket, hogy a zárt
üléstárgyalásra hagyják el a termet.
Szűcs Józsefné Mezőszemere, Bercsényi út 6.
Mielőtt a zárt ülést elkezdenék szeretnék szót kérni a képviselő-testülettől.
A kutyákkal kapcsolatban szintén szeretném elmondani, hogy sok a kóbor kutya. Hiába jön a
sintér, mert amikor a faluba van akkor az utcákon nincs kutya, ha elmegy, már falkában
kóborolnak az utcákon. Szerintem valaki figyelmezteti a kisebbséget a sintér érkezésről.
A legnagyobb veszélyt jelent, hogy a kutyák nincsenek beoltva és chippeltetve sem lettek, így
nem lehet beazonosítani a kutyákat.
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Bukta Gábor polgármester
A községben eddig háromszor volt kint a sintér és 45 db. kutya lett begyűjtve, mely 450.000.Ft-ba került az önkormányzatnak. A sintér jelenlétét folyamatosan intézzük.
Az eb oltást az Állatorvosi hatóságnak kell ellenőrizni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A sintér három alkalommal volt kint a községben és szedett össze kóbor kutyát. Sok kutya
van Mezőszemerén, ennek ellenére a sintér jelenlétével csökkent a kutya probléma. Jönni fog
még a sintér.
Bukta Mária képviselő
Sajnos most szaporodnak a kutyák és a kicsinyeket a tulajdonosok megtartják, ezért is van
olyan sok kóbor kutya a községben. A kutya tulajdonosok felelőtlenek, mert nem tartják be a
kutya tartás szabályait.
Bukta Lajos képviselő
Sok a kutya még a községben, de láthatóan kevesebb mint volt, nincs olyan sok.
Szűcs Józsefné Mezőszemere, Bercsényi út 6.
Az elmúlt napokban sorozatos betörések voltak a községben. Az Önkormányzat mit tesz
annak érdekében, hogy ezek megszűnjenek.
Bukta Gábor polgármester
A betöréseket az érintetteknek kell a rendőrség felé jelezni, mert az önkormányzat nem tud
feljelentést tenni, csak a sértett. Sajnos a lakosság körében az ingatlanokat eladják a
kisebbségnek potom áron, amit az önkormányzat nem tud megakadályozni, ezért nem az
önkormányzatot kell hibáztatni.
Jakab Józsefné Mezőszemere Petőfi út 5.
Sajnos a kisebbség egyik házból a másikba költözik, le lakják mindegyiket és ott megy
tönkre. Ezt lenne jó megakadályozni, hogy ne lakjanak le minden üres házat.
Bukta Mária képviselő
Az egyik cigány lakos az elmúlt napokban 4 üres lakást vásárol felt, kérdem én hogy miből,
mikor segélyből él?
Bukta Gábor polgármester
Abban, hogy lakást vásárol nem tudjuk megakadályozni, ha a lakos eladja neki.
Javaslom, hogy az első négy napirendi pont megtárgyalását zárt ülésen folytassa a képviselőtestület.
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Megköszönöm a megjelent vendégeknek a megjelenést.
Zárt ülés 14óra 30 perckor elkezdődött, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Zárt ülés vége 15 óra 15 perckor.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, a zárt ülés után folytassuk az elfogadott napirendi ponttal a képviselő-testületi ülést.
1.) Tájékoztató a Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi I-III. negyedéves
költségvetési beszámoló teljesítésről
Bukta Gábor polgármester
Átadom a szót Bukta Mária képviselő asszonynak a pénzügyi bizottság elnökének, hogy az IIII negyedéves költségvetési beszámolóval kapcsolatban a pénzügyi bizottság észrevételét
ismertesse.
A beszámoló és a rendelet tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság az I-III. negyedéves költségvetési beszámoló számszaki részét
megtárgyalta és javasolja a szöveges előterjesztéssel elfogadásra.
A gazdálkodási előadó szöveges beszámolója részletesen ismerteti az I-III. negyedéves
beszámolót.
Bukta Gábor polgármester
Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban észrevétel, javaslat.
Amennyiben nincs kérem a képviselő-testületet, hogy kéz felnyújtással fogadja el a
Mezőszemere Község Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetési beszámolóját.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
(XI.20.) számú rendelete.

13/2013.

Mezőszemere Község Önkormányzat 13/2013. (XI. 20.). számú rendelete a Mezőszemere
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.26.). önkormányzati
rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról.
Mezőszemere Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.
évi CLXXXIX. Törvényben biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvényben foglaltaknak megfelelően - figyelemmel a Magyar Köztársaság 2013. évi
költségvetésről szóló 2012. évi CCV. Törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A R. 1. 2. 3. és 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
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(A mellékletek jelen rendelethez csatolva)
2.§.
(1) A R. módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályában fennmaradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetésétől a jegyző gondoskodik.

Mezőszemere, 2013. november 20.

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

2.) Helyi Önkormányzati Rendelet a Szociális célú tűzifa juttatásról
Bukta Gábor polgármester
A Kormány határozatával döntött idén is arról, hogy átcsoportosításról, melynek
felhasználásáról szóló részletszabályokat a 57/2013. (X.4.) BM rendeletben határozat meg.
A Belügyminisztérium 2013. november 4-én kelt értesítése alapján Miniszter Úr döntése
alapján Mezőszemere Önkormányzata 553.085 forint összegű vissza nem térítendő egyszeri
támogatás került jóváhagyásra, melyet az önkormányzat 34 m3 keménylombos tűzifa
vásárlásra használhat fel.
Az önkormányzatnak helyi szinten rendeletben kell meghatározni az igénylés és kiosztás
részletes feltételeit.
A települési önkormányzat a szociális tűzifára való jogosultságról határozatban dönt.
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. §. alapján az alábbiakról tájékoztatom a
tisztelt képviselő-testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: van. A rendelet tervezet azokat a családokat
támogatja, akiknek a téli tüzelő megvásárlása jelentős, akár létfenntartásukat is veszélyeztet és
anyagi terhet jelent. A rendelet-tervezetben gazdaságélénkítő hatása nincsen. A rendelet
végrehajtása a BM rendelet szerinti önerőt igényel, valamint a házhozszállítás és beszállítás
költségeit.
- környezeti, egészségi következménye: a tűzifa elégetése nem okoz akkora
légszennyezettséget, mint az esetleg a szegényebb családok által használt anyagok
- adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet végrehajtása átmenetileg nagyobb
munkaterhet ró a Hivatal munkatársaira, ugyanis a napi feladatok ellátása mellett a
határozatok meg hozatalai is rájuk hárul. Ugyanakkor többlet feladatokat jelent azon személy
részére, akik a szállítással és a tűzifa átadásával kapcsolatosan teendőket intézi.
- jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye:
Mezőszemere Község Önkormányzata szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatást kapott. Ennek elosztása, valamint az említett jogszabály előírása alapján helyi
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rendelet megalkotása vált szükségessé. Amennyiben az önkormányzat a támogatási összeget a
fenti célra nem, vagy csak részben tudja felhasználni, annak maradványát köteles visszafizetni
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
többletet jelent az eddigiekhez képest.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és annak alapján alkossa
meg az új szociális tűzifa támogatás szabályairól szóló rendeletét.
A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Bukta Mária képviselő
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a szociális célú tűzifa támogatás helyi
szabályozásaiban kizáró okok szerepeljenek, s ezzel a benyújtott beadványokat tudjuk
mérlegelni.
Kizáró okok, ami legyen benne a szociális célú tűzifa rendeletben:
1.) aki ellen szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy volt 1 éven belül
2.) aki közmunkásként, a közmunka program lejárta előtt megszüntette a munkaviszonyát,
3.) akinek a közmunka program folyamán igazolatlan hiányzása volt.
4.) Aki a lakókörnyezetét a szociális rendeletben foglaltak szerint nem tartja rendben.
Bukta Gábor polgármester
Az Egererdő Zrt. elektronikusan megkereste az önkormányzatot, hogy az erdészettel kössünk
megállapodást a 2013/14 évi szociális tűzifa programra vonatkozóan. Megküldték a
megállapodást is, melyben rögzíti, hogy 14.000.-Ft/m3 3 ÁFA a vegyes keményfa ára.
Amennyiben az önkormányzat az Erdőgazdálkodót bízza meg a szállítási feladattal a szállítási
költség 2800.-Ft/m3 3 ÁFA + 1000.-Ft/forduló.
Szállítási határidő 2013. november 06- 2014. február 15.
Egyben tájékoztattak még, hogy abban az esetben, ha az időjárási viszonyok rosszra
fordulnak, a szállításra kerülő fát szükség esetén elő kell közelíteni, ami köbméterenként
további 500.-Ft+Áfa költséget jelenthet.
Kérem az elhangzottakkal kapcsolatos észrevételeket.
Bukta Mária képviselő
Én úgy tudom, hogy 34 m3 keménylombos tűzifa vásárlásra nyertünk pályázatot. Ez elmúlt
évben, melyet 2013. januárjában osztottunk ki 50 m3- tűzifát kaptunk.
Én úgy gondolom, hogy az elhangzott javaslattal megállapodást köthetünk az Egererdő Zrtvel. Meg kell kérdezni, hogy letudják-e szállítani a fát még ebben az évben?
Bukta Gábor polgármester
Úgy tájékoztattak, hogy még ebben az évben letudják szállítani.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy a megállapodást kössük meg az Egererdő zrt-vel.
A tájékoztatótóban a rendeletben megfogalmazott kizáró okokat fel kell sorolni, és a
kérelmeket ennek megfelelően ki kell küldeni minden lakosnak. Akiknél fenn áll a kizáró ok

278

ne kapjanak fát. A fa elbírálásról a képviselő-testület fog dönteni a beérkezett kérelmek
alapján.
Molnár Irén képviselő
Nagyon oda kell figyelni arra, hogy a kérelmező mivel fűt, fával vagy gázzal. Mérlegelni kell
a kérelmeket, s szerintem az adósságokat is vegyük figyelembe, hogy akinek tartozása van az
önkormányzat felé az ne kapjon fa támogatást.
Bukta Mária képviselő
Az adósságot nem tudjuk figyelembe venni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A rendelet tervezetben szerepel a kizáró ok, amit a képviselő-testület majd figyelembe vesz.
Bukta Gábor polgármester
A rendeletben kizáró ok, aki ellen szabálysértési eljárás van folyamatban, aki közmunkásként
a közmunka program lejárta előtt megszüntette a munkaviszonyát, akinek a közmunka
program folyamán igazolatlan hiányzása volt, aki a lakókörnyezetét a szociális rendeletben
foglaltak szerint nem tartja rendben.

Bukta Imre képviselő
A rendeletben a 3. §-ban meghatározott kizáró okok ellenőrizhetők, a közmunkások
igazolatlan hiányzásai is. A lakókörnyezetet ki ellenőrzi, hogy az rendben van-e?
A jegyző úr visz magával adminisztrátort és jegyzi, hogy itt nincs kerítés, wc, kutya. Ha ez
ellenőrzésre kerül az nagyon jó, de csak azoknál kell ellenőrizni akik a kérelmet beadják
Ezt rögzíteni kell.
Bukta Lajos képviselő
Aki nem a bejelentett lakóhelyén azok se kapjanak tűzifát, azt is rögzíteni kell a rendeletben.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A rendelet tervezetet ki kell egészíteni az elhangzott javaslatokkal. Meghatározzuk, hogy mily
pontok mivel egészüljenek ki.
Ki jogosult a tűzifa igénylésre.
Bukta Imre képviselő
Állandó, bejelentett lakóházban nem lakik életvitelszerűen, azokat is zárjuk ki a támogatásból.
Bukta Mária képviselő
Ebben az esetben a rendelet 3. §. (2) bekezdésében a lakcím benne van, amit javasol a testület.
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Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy az elhangzott kiegészítéssel, ami így hangzik:
A rendelet 3. §. (1) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban
meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
c.) aki ellen szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy volt 1 éven belül.
d.) aki közmunkásként a közmunka program lejárta előtt megszüntette a munkaviszonyát.
e.) akinek a közmunka program folyamán igazolatlan hiányzása volt.
f.) aki a lakókörnyezetét a szociális rendeletben foglaltak szerint nem tartja rendben.
A képviselő-testület rendeletben fogadja el a szociális tűzifa rendeletet.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 14/2013. (XI.20.) számú rendelete.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzata
képviselő-testületének
14/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
Mezőszemere Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás, a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. §
(3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdésében foglaltak, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013.(X. 4.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében
foglaltak végrehajtására a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket
rendeli el:
A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1.§ (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a
központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatást nyújt.
(2) E rendelet célja, hogy Mezőszemere településen élők részére támogatást nyújtson szociális
rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben
nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma
jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.
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(3) E rendelet hatálya kiterjed Mezőszemere Község közigazgatási területén állandó
lakcímmel rendelkező állampolgárokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell
érteni.
2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít a
krízis helyzetben lévő, vagy jövedelem nélküli, vagy tartósan beteg személynek, akik közül
előnyt élvez
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
ad) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakásfenntartási támogatásra jogosult, valamint
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem
biztosít.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
(4) A tűzifa támogatás megítélésénél a BM rendelet 2. § (2) bekezdésén túl az elsődleges
szempont a 2. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel megléte, majd a lakóingatlanban
élő családok egy főre eső jövedelme.
3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott
feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
c.) aki ellen szabálysértési eljárás van folyamatban, vagy volt 1 éven belül,
d.) aki közmunkásként a közmunka program lejárta előtt megszüntette a munkaviszonyát.
e.) akinek a közmunka program folyamán igazolatlan hiányzása volt.
f.) aki a lakókörnyezetét a szociális rendeletben foglaltak szerint nem tartja rendben.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás
nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
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(3) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak
saját használatra használhatja fel.
3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre,
vagy hivatalból is indulhat.
(2) A kérelmeket 2013. december 10. napjáig lehet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőszemerei Kirendeltségéhez benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a
támogatásról legkésőbb 2014. február 5. napjáig dönt.
(4) Egy személynek vagy családnak adható tűzifa mennyisége 0.5-5 m3 lehet.
(5) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény
aláírásával igazolja.
(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet szerinti, az Önkormányzat számára
megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban
meghatározott feltételnek megfelelnek és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek - el
kell utasítani.
4. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. július 01. napján
hatályát veszíti.
Mezőszemere, 2013. november 20.
Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző megbízásából:

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Gábor polgármester
A szociális tűzifa rendelet elfogadása után kérem, hogy a képviselő-testület határozatban is
fogadja el, hogy az Egererdő Zrt-vel kössünk megállapodást a tűzifa szállításra.
Aki egyetért az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 103/2013. (XI.20.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete, a 2013/14 évi szociális tűzifa szállítási feladat
ellátására megállapodást köt az EGERERDŐ Zrt.
Felsőtárkányi Erdészettel (3324. Felsőtárkány, Fő út
282.) sz.. képviselő Borsó Zoltán erdészetvezető.
A képviselő-testület megbízza Bukta Mária korelnököt,
hogy vegye fel a kapcsolatot az EGERERDŐ
képviselőjével, s a megállapodást aláírva küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Mária korelnök
3. Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Mezőszemerei Kirendeltség 2013. évi
munkájáról beszámoló.
Bukta Gábor polgármester
Felkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a beszámolóját ismertesse.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tisztelt Képviselő-testület. Elkészítettem a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőszemerei Kirendeltség 2013. november 19. napjáig végzett munkájáról a beszámolómat.
A beszámolót minden képviselő-testületi tagnak megküldtem.
A beszámoló a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Kérem, hogy akinek észre vétele, javaslata van a beszámolóval kapcsolatban, az tegye meg.
Gazsi László képviselő
Azt szeretném kérni, hogy a hivatal ügyfélfogadási rendjét a jegyző úr tartassa be. Amikor
nincs ügyfélfogadás akkor be kell zárni a hivatalt, mert a dolgozók csak úgy tudják a
feladataikat teljesíteni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ki kell tenni a táblát, hogy nincs ügyfélfogadás, és be kell zárni a hivatalt. Az ügyfelek nem
figyelik az ügyfélfogadási rendelet, folyamatosan jönnek be ügyeket intézni.
Molnár Irén képviselő
Én is javaslom, hogy be kell zárni a hivatalt amikor nincs ügyfélfogadás, mert másképp nem
fogják betartani az ügyfelek.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ez egy visszatérő probléma, amit meg fogunk oldani.
Bukta Gábor polgármester
Van-e a beszámolóval kapcsolatban más észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs megkérem a
képviselő-testületet, hogy az aljegyző úr beszámolóját határozatban is fogadja el.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 104/2013. (XI.20.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal
Mezőszemerei Kirendeltség 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót megtárgyalta s az abban foglaltakat
tudomásul veszi, elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat helyi adó 2013. évi beszámolója.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2013. október 31. állapot szerint az önkormányzathoz 9.591.000.-Ft adó folyt be, van még
iparűzési adó aminek még ebben az évben teljesülni kell. Ebben az évben 10 % több adót
sikerült beszedni, mint az elmúlt évben.
Az adónál nagy lemaradás van a pótlékok beszedésénél.
Pontos adatokat január hónapban fogunk látni, amikor is a beérkezett adót le lesznek
könyvelve.
Az éves előirányzat 14.505.000.-Ft, melyből október 31-ig 9.591.000.-Ft sikerült teljesíteni. A
különbözet igen jelentős, amit próbálunk behajtani.
5.) Törvényességi felhívásnak megfelelően Gyermekjóléti Társulás Alapító
Okiratának módosítása.
Bukta Gábor polgármester
Felkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódó tájékoztatását
tegye meg.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött a Szihalom- Mezőszemere Szociális Alapszolgáltatási
Intézményfenntartó Társulás és a Szihalom- Mezőszemere Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2013. június 30.-i hatályú jogutóddal történő megszűnéséről. A Képviselő-testületek

284

jogutódként a két települési önkormányzat által 2013. július 1.-i időponttal létrehozták a jogi
személyiségű önkormányzati társulást.
A társulási megállapodás kapcsán a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályának vezetője dr. Ungvári Tamás törvényességi felhívással élt, mert a
megállapodás négy pontban nem felel meg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. Törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV. fejezetében foglalt előírásoknak,
ezért azok módosításra szorulnak, mely tekintetében 2013. december 20. napjáig kell
tájékoztatni a felügyeletei jogkörben eljáró szervezetet.
A törvényességi felhívásban észrevételezett hiányosságok alaposak, bár azok a törvényes
működést érdemben nem érintik, azonban a törvényszövegtől eltérő szóhasználat jelen
esetben is követendő ezért javasolom, hogy a tisztelt Képviselőtestület módosítsa a
Gyermekjóléti Szolgáltatás ellátásáról rendelkező Társulási megállapodást.
1.) A Megállapodás 22. pontja az alábbi módon változzon:
„ 22. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a a társulás azon tagjának
kizárásáról, aki a megállapodásban foglalt alábbi kötelezettségeinek nem tesz eleget:
- költségvetési hozzájárulást nem fizeti meg
- többletforrás befizetési kötelezettségének nem tesz eleget”
2.) A Megállapodás 24. és 25 pontjaiban szereplő „Elnökhelyettes” kifejezés helyett az
„Alelnök” kifejezés kerüljön.
3.) A Megállapodás 25. pont c) alpontja azzal egészüljön ki, hogy „Együttes akadályoztatásuk
esetén a Társulási Tanácsot a korelnök hívja össze és vezeti.”
4.) A Megállapodás 24. pontjában szereplő „Munkaszervezet” kifejezés törlésre kerül.
5.) A Megállapodás 28. pont b) alpontjában jelenleg szereplő tartalom helyébe az alábbi
szöveg kerüljön „A Társult Önkormányzat Képviselőtestülete a Társulásból történő
kiválásáról legalább hat hónappal korábban minősített többséggel hozott döntéssel határoz,
melyről a Tanácsot haladéktalanul értesíteni köteles.”
Kérem szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslattal elfogadni.

Bukta Gábor polgármester

Megkérem a képviselő-testületet, hogy az elhangzott előterjesztést a képviselő-testület hagyja
jóvá, valamint a Társulási Megállapodás módosításait fogadja el az elhangzottak alapján.
Kérem a képviselő-testületet, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 105/2013. (XI.20.). számú határozata.
Mezőszemere
Önkormányzat
Képviselő-testülete
képviselőtestülete jóváhagyja az előterjesztésnek
megfelelően a Társulási Megállapodás módosításait.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

6. Ficsór Kálmánné óvodavezető kérelme.
Bukta Gábor polgármester
Ficsór Kálmánné óvodavezető kérelemmel fordult a képviselő-testülethez.
Átadom a szót Ficsór Kálmánné óvoda vezetőnek, hogy kérelmét ismertesse.
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet, s köszönöm a lehetőséget, hogy kérelmemet
szóban is elmondhatom a képviselő-testület felé.
Engedjék meg, hogy pár soros kéréssel forduljak Önökhöz!
Eddig az óvoda az iskolához tartozott, a 2013. januári fenntartó váltás kapcsán váltunk
önállóvá. A továbbképzési pénzeket is közösen használtuk fel, az óvoda jó esetben a három
óvoda pedagógusra eső továbbképzési normatívát vehette igénybe. Így adódott az a helyez,
hogy szakvizsgát egyik óvónő sem tudott tenni. Most pedig már kötelezően előírják a
szakvizsga megszerzését az intézményvezetőknek.
Én Ficsór Kármánné megbízott óvodavezető jelentkeztem az Egri Főiskola másoddiplomás
Közoktatás vezetői szakjára, hogy megszerezzem a vezetői szakvizsgát.
A továbbtanulás 4 féléves, 133.000.-Ft félévente fizetendő tandíjjal, szombati napokon,
kéthetente szervezett egri helyszínen tartott konzultációval.
A konzultációk alkalmával a helyettesítésem az Önkormányzatnak nem kerül kiadásba.
Félévente 4 tárgyból lesz vizsgám. Erre szeretnék kellőképpen készülni és a vizsgákon részt
venni. Azok az Önkormányzati amelyek megtehetik a dolgozójuknak fizetik a tandíját,
vizsgánként 4 nap felkészülést valamint az utazási és jegyzet költséget.
Tisztában vagyok az Önkormányzat anyagi helyzetével, amit én szeretnék kérni az a
Tanulmányi szerződés kötése a lehetőségek figyelembevételével.
Gondolok itt a vizsgákra való felkészülésre, (helyettesítésemet, kollégáim munka
átszervezésével többlet bér kifizetése nélkül megtudjuk oldani), esetleg az utazási
költségtérítésre.
Sajnos így is nagy anyagi terhet jelent a félévente fizetendő költségtérítés.
Tisztelettel kérem, Önöket méltányolják kérésemet és amennyiben mód van rá segítsék
tovább tanulásomat.
Bukta Mária képviselő
Milyen formában gondolta az útiköltség térítést? Szihalom – Eger útvonalon és busszal, havi
két alkalom. Valamint ha jól értettem a jegyzet megvásároláshoz kér támogatást.
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Ficsór Kálmánné óvodavezető
Havonta 3 alkalommal van konzultáció és egy vizsga, és Szihalom – Eger útvonalon busszal
utazom.
Bukta Mária képviselő
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az óvoda vezetőt támogassuk. Tanulmányi szerződést
kell kötni, melyben rögzíteni a támogatásokat.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy tanulmányi szerződést kössünk Ficsór Kálmánné óvodavezetővel,
melyben a támogatásokat rögzítsük az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 106/2013. (XI.20.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Ficsór
Kálmánné
óvodavezető
továbbtanulásának támogatására tanulmányi szerződést
köt, melyben biztosítja az utazási, jegyzet költséget
valamint tanulmányi szabadságot biztosít a vizsgára való
felkészülésre.
A képviselő-testület megbízza dr. szűcs Szilárd
aljegyzőt, hogy a tanulmányi szerződést kösse meg
Ficsór Kálmánné óvodavezetővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Gábor polgármester
16 óra 15 perckor bejelentette, hogy 5 perc szünetet rendel el, mielőtt az Ázsia-Rangadó kft.
számlázi ügyével kapcsolatos napirendi ponttal folytatnánk a testületi ülést.
Bukta Mária korelnök
Szeretném bejelenteni a képviselő-testületnek, hogy Bukta Gábor polgármester a szünetben
Gazsi László, Bukta Lajos és előttem bejelentette, hogy betegség és a további ülés levezetésre
alkalmatlan. Felkért engem, mint korelnököt, hogy a további napirendi pontok tárgyalását
folytassam le.
A képviselő-testületi ülést 16 óra 30 perckor folytatjuk.
Bukta Gábor polgármester 16 óra 30 perckor távozott a képviselő-testületi ülésről.
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7.)Ázsió-Rangadó Kft. számlázi ügye.
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy akkor amikor fegyelmi eljárás miatt Bukta Gábor
polgármester felfüggesztése volt folyamatban és én helyettesítettem, megkeresett az ÁzsióRangadó Könyvvizsgáló Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Füzesabonyból, hogy van
egy 419.000.-Ft-os számlája, mely még nem került kifizetésre. A számla a Mező-Rima Kht. 5
évre szóló nullás bevallásainak elkészítéséről szólt. Értetlenül álltam a dolog előtt, mivel erről
a képviselő-testület nem tudott, a polgármester kötelezettség vállalása pedig 100.000.-Ft-ban
került megállapításra. A kft. ügyvezetője elmondta, hogy 330.000.-Ft + Áfa összegben az
önkormányzat részére benyújthatja a számlát. Ezért a Kft. részére rontott számlaként a számla
visszaküldésre került. Mivel a Mező-Rima Kht. bevallásait a Kft. elkészítette javaslom, hogy
dr. Szűcs Szilárd aljegyző és Bukta Mária a pénzügyi bizottság elnöke vegye fel a Kft-vel a
kapcsolatot és állapodjanak meg egy elfogadható árban, mely véleményem szerint a rontott
számla maximum 50 %-a legyen 165.000.-Ft +Áfa, és erről hozzunk határozatot.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom a képviselő-testületnek a számla 50 %-át fizessük ki, de 2014.január 01-től tegyük
ezt rendbe.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ÁzsióRangadó Kft-val dr. Szűcs Szilárd és Bukta Mária vegyék fel a kapcsolatot és állapodjanak
meg a Mező-Rima Kht. bevallásainak elkészítéséért 165.000.-Ft +Áfa összegben.
Aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 107/2013. (XI.20.) szám ú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az Ázsió-Rangadó Kft-val
dr. Szűcs Szilárd és Bukta Mária korelnök vegyék fel a
kapcsolatot és állapodjanak meg a Mező-Rima Kht.
bevallásainak elkészítéséért 165.00.-Ft.+Áfa összegben.
Határozat: azonnal
Felelős: dr. Szűcs Szilárd eljegyző
Bukta Mária korelnök
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8. MEFAVÍZ Kft. elhelyezése
Bukta Mária korelnök
Tisztelt képviselő-testület, a MEFAVÍZ Kft-t a Heves Megyei Vízművel fennálló peres
eljárás miatt nem szüntette meg a Mezőszemerei és Egerfarmosi Önkormányzat. Működési
idejére a Mezőszemere Községi Önkormányzat a Faluházban biztosított irodát, számítógépet,
a berendezést (bútorokat) pedig Egerfarmos. Mivel a vízszolgáltatást már nem a MEFAVÍZ
Kft. végzi, a lakosság érdeke már nem kívánja meg, hogy a Faluházban irodájuk legyen. A
Kft. „kényszerű” működését a „vízházban” is eltudja látni.
Így felszabadul az irodájuk, ahol Bukta Lajos családgondozónak biztosítanánk helyet. Ez
azért szükséges lépés, mivel a könyvtár a számítógépes nyilvántartás bevezetése miatt a
könyvtáros és a családgondozó részére már szűkös lenne. A könyvtárosnak is szüksége lesz
egy íróasztalra.
Kérem az elhangzottakkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat.
Gazsi László képviselő
A számítógépet ne adjuk át a MAFAVÍZ Kft. részére.
Bukta Mária korelnök
Az önkormányzat adta a számítógépet a MEFAVÍZ kft. részére. A számítógépen van a
programjuk és én nem javaslom, hogy a számítógépet ne adjuk át a Kft részére. Ők is tudják,
hogy a gép az önkormányzat tulajdona.
Bukta Imre képviselő
Nagy Róbert a MEFAVÍZ kft. ügyvezetője, térítse meg a döngölő békét. Nem javaslom, hogy
oda adjuk a számítógépet.
Gazsi László képviselő
Leltárt kell készíteni a MEFAVÍZ kft-nél. Bérleti díjat nem fizettek az iroda használatáért.
Szerintem Nagy Róberttel meg kell beszélni, hogy a bérleti díj ellenében a lapvibrátort be
tudjuk, s a döngölő békát pedig adja át a Hivatal részére.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni valamint elfogadni
szíveskedjen.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
december 01-től a MEFAVÍZ Kft részére nem biztosít irodát a Faluházban, mivel az irodára
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükség van.
Egyúttal megbízza dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a határozatot jutassa el Nagy Róbert
ügyvezető részére.
Aki egyetért az elhangzott határozattal az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 108/2013. (XI:20.) számú határozata.
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy 2013. december 01-től a MEFAVÍZ
Kft. részére nem biztosít irodát a Faluházban, mivel az
irodára az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához
szükség van.
Egyúttal megbízza dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a
határozatot juttassa el Nagy Róbert ügyvezető részére.
Határidő: 2013. december 01.
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Mária korelnök
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzon egy határozatot arról, hogy megkeresi
levélben Nagy Róbert ügyvezetőt, s kéri, hogy a dögönlőbékát adja át az önkormányzat
részére, mert a Start munkaprogramnál szerepel a könyvelésben, valamint az általa átadott lap
vibrátort a MEFAVÍZ Kft. által használt irodai helység bérleti díjába tudja be.
A döngölőbéka szerepel a start munkaprogramnál a leltárba, de ténylegesen nincs az
önkormányzat tulajdonába.
Aki ezzel egyetért, kérem kéz felnyújtással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozza.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 109/2013. (XI.20.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy levélben megkeresi a MEFAVÍZ Kft.
ügyvezetőjét, Nagy Róbertet, s kéri, hogy a start
munkaprogramba vásárolt, és leltárban lévő döngölőbékát
adja az Önkormányzat részére, valamint a Nagy Róbert
által átadott lap vibrátort a Faluházban használt iroda
bérleti díjában tudjuk be.
A képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy vegye
fel a kapcsolatot a MEFAVÍZ Kft. ügyvezetőjével és a
megállapodást kösse meg vele.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző

290

9. Jelentés az 1.-Ft-os telkek jogi állásáról.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Mária képviselő mint a pénzügyi bizottság elnöke kérelemmel fordult felém, hogy a
testületi ülésre készítsek jelentést az „1.-Ft-os telkek” jogi állásáról.
Annyit szeretnék elmondani, az ügyben, hogy az 1.-Ft-os telkek közül sajnálattal nem került
vissza az önkormányzat tulajdonában egy sem. Megkerestem Gulyásné dr. Farkas Éva
ügyvédet, aki elmondta, hogy elkészítette a nyilatkozatokat, melyet megküldött az
önkormányzat részére, hogy postázza, a visszaérkezett postai küldemények nem lettek átadva
az ügyvédnőnek.
Tájékoztatott, hogy a fölhivatalnál a nyilatkozatok alapján nem írják vissza az önkormányzat
tulajdonába.
A megkeresés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.
Bukta Mária korelnök
Jó lenne, ha ezt a tájékoztatást írásban is megkapná a képviselő-testület.
Gazsi László képviselő
A földek bérbe adása akkor törvénytelen, mert ténylegesen nem az önkormányzat
tulajdonában vannak az ingatlanok.
Bukta Imre képviselő
A tavasszal a polgármester azt mondta, hogy ezek az 1.-Ft-os telek vissza szálltak az
önkormányzat tulajdonába, bérbe lehet adni a telkeket.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A napirendi ponttal kapcsolatban írásban elkészítem a tájékoztatást és megfogom küldeni a
képviselő-testület részére.
10. Önkormányzat gépjárműszerzési pályázat megtárgyalása.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy november 25-én jelenik meg az MVH-nál pályázat,
melyben falubuszra lehet pályázatot benyújtani. Az önkormányzat csak egy járműre
pályázhat, melyet feltudunk használni egészségügyi célra, valamint kirándulás szervezésre.
Bukta Imre képviselő
Hány fős a busz amire lehet pályázni?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Olyan gépjármú legyen amit B kategóriás jogosítvánnyal is lehessen vezetni. Úgy gondolom,
hogy szükség lenne a Gondozási Központnak is járműre, valamint a civil szervezetnek is.
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Pályázatok indulnak a civil szervezetek részére is.
Hozzon határozatot a képviselő-testület, hogy Mezőszemere Község Önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani falubuszra. B. kategóriás jogosítvány és 8. személyes, a sofőr és 7
személy.
Nincs szükség nagyobb buszra. A falubuszra való pályázat 100 %-os támogatottságú.
Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban is erősítse meg, hogy pályázatot nyújt be
falubuszra.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 110/2013. (XI.20.). számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani falubusz
beszerzésre.
A képviselő-testület megbízza dr Szűcs Szilárd aljegyzőt,
hogy a pályázatot készítse elő.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző

11.)

Bejelentések, indítványok.

Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület feljegyzést készített.
A feljegyzés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.
Ezzel kapcsolatban kérem a véleményeket.
Bukta Imre képviselő
A községben sorozatos betörések voltak az elmúlt napokban, mely mellett nem mehetünk el
szó nélkül. Mindenki fél, a betörök rettegésbe tartják a falut. Feltörik a házakat, több mint 20
regisztrált betörés volt, és van amit be sem jelentettek. Kótai Tamásnak két ingatlanába is
betörtek, nagyon nagy kára keletkezett. Felelősséget érzek benne, mert én javasoltam neki,
hogy vegyen itt ingatlant, mert csak kisebb kerti lopások vannak.
A községben a művészek nem kívánatos személyek, ennek ellenére 10 ingatlan vásároltak
meg és tettek rendben, lakhatóvá.
Most már nem fogok rábeszélni senkit, hogy itt vegyen házat.
Kótai Tamás ingatlanánál helyszíneltek a rendőrök, a polgármester ott ment el autóval és nem
állt meg. Nem intézkedett pedig kötelessége lett volna!
Olyan helyzet van, hogy lecsúszott Mezőszemere, ingatlanok mennek tönkre, hathatós
összefogás kellene, de az emberek félnek.
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Bukta Mária korelnök
Felhívtam a rendőrségi ügyletet a petárdával és a betörésekkel kapcsolatban.
Írjunk levelet a rendőr kapitánynak és kérjünk állandó rendőri jelenlétet.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ígéret szintjén lesz körzeti megbízott Mezőszemerén, a rendőrség bekerülne a szolgálati
lakásba, amit a téli közfoglalkoztatásban foglalkoztatott közmunkások rendbe tennének.
Tájékoztatás szerint a rendőrség komoly létszám problémával küzdenek.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a védőnő jelezte, hogy a védőnői helység nem
alkalmas arra, hogy ott kisgyermekek gondozását végezzék. A védőnő átkerülne a háziorvosi
szolgálati lakásba.
Az anya és csecsemő szolgálatnál felszabaduló helységbe a Civil egyesület be tud költözni, a
szerződés tervezetet elkészítem használatba vételhez.
Bukta Mária korelnök
A sorozatos betörésekkel kapcsolatban a rendőrség felé meg kell írni a megkeresést, s ezt a
levelet a Belügyminisztérium részére is meg kell küldeni. Megkérem Bukta Imre képviselő
urat, hogy írja meg a megkeresést.
Molnár Irén képviselő
Javaslom, hogy előbb a Heves Megyei Rendőrfőkapitánynak írjunk, s csak utána küldjük el a
Belügyminisztériumba a megkeresést.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Akkor inkább Füzesabonyi Rendőrkapitányságot keressük meg, s ne Egert.
Bukta Imre képviselő
A védőnői rész lenne a rendőrnek kialakítva, ott elfér a rendőr, s nem kell itt laknia.
Gazsi László képviselő
Én a feljelentést megtettem, a 112-őt hívtam petárda ügyben. Németh Gabriella is hívta a 112őt és azt mondták neki, hogy az önkormányzatnak kell bejelenteni csak utána tudnak
intézkedni.
Bukta Imre képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
miatt (Traktor ügyben tett feljelentést) a Füzesabonyi Járási Ügyészség hatáskör és
illetékesség hiánya miatt átette az Egri Járási Ügyészséghez.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az történt, átminősítették a cselekményt, a hűtlen kezelést költségvetési csalássá minősítették
és abban a bűnügyben nyomoznak tovább.
Bukta Imre képviselő
Mi Bukta Mária képviselővel megtettük a feljelentést, a kiegészítőket is beírták amit Bukta
Lajos, Gazsi László és Molnár Irén képviselők tettek meg, így az eljárásban a feljelentést mér
az 5 képviselő-testületi tag tette meg.
A költségvetési csalás büntette miatt az önkormányzatot nem érte kér, és azért nem hűtlen
kezelés, mert az államot érte kér.
Bukta Mária korelnök
Javasom 18. órakor, hogy 5 perc szünetet tartsunk.
A szünet után folytatódik az ülés.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szihalom Település Polgármestere meghívta a
képviselő-testületet „Hagyományőrző disznótor” rendezvényre.
A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály felhívta a polgármester
figyelmét, hogy hívja össze a testületi ülést november 20. napjára, s felhívta a figyelmet, hogy
a rendes testületi ülésen a képviselő-testületi tagok által javasolt napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra.
November 18-án érkezett az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól Idézés Bukta Gábor
fegyelmi eljárás hatályon kívül helyezésében. Az idézés 2014. január 10 napján 12 órára szól.
A keresetet november 18-án vettük át és 15 nap áll rendelkezésre, hogy nyilatkozzunk.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET köztéri
szobor megvalósítására és felállatására beadott pályázatot támogatták. A megítélt támogatás
2.000.000.-Ft. A program kezdete 2013. október 01. és 2014. június 25. a befejezési határidő.
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ az ünnepi díszkivilágítással
kapcsolatban. Én nem javaslom, hogy igénybe vegyük a díszkivilágítást.
Az elmúlt évben megrendeztük a Falu karácsonyát a gyerekeknek, ebből szeretnénk
hagyományt teremteni. Megkérem Gazsi László képviselő társamat, hogy közmunkások
segítségével állítsanak a színpadra fenyőfát. A rendezvény a faluház udvarán lenne
megrendezve. A rendezvényen biztosítanánk mézeskalácsot, teát és forralt bort. Az iskolás
gyerekek szolgáltatnák a műsort.
Szeretném megkérdezni, hogy az idén is megrendezzük a rendezvényt?
Gazsi László képviselő
A faluház udvarán lévő színpadra meg kell vásárolni a hullámpalát. A tüzépen érdeklődtem és
az ára 95.000.-Ft a kátrányos hullámpalának. A kérdésem még, hogy milyen színben
vásároljuk meg?
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Bukta Imre képviselő
A színpadra a tetőt minél előbb meg kell csináltatni, mert különben tönkre fog menni.
Bukta Mária korelnök
Szerintem piros színű palát vásárolni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A téli közfoglalkoztatáson belül kell megvásárolni, s ehhez átcsoportosítást kell kérni a
munkaügyi központtól. Gál Zoltánnal felvettem a kapcsolatot aki nem zárkózott el az
átcsoportosítástól, csak ezt írásban kell benyújtani.
Bukta József vállalkozónak leadjuk az anyag mennyiséget, be szerzi és a közmunkások
megcsinálják.
Bukta Mária korelnök
Most már lesz a színpadon tető, lesz falu karácsonya, de venni kell a fenyőfára díszvilágítást.
Bukta Imre képviselő
Megnyertük a szobor építésre a pályázatot, a szobor avatás mikor legyen, van-e határidő ki
írva, vagy a falunapján legyen az átadás.
Dr, Szűcs Szilárd aljegyző
A támogatással 20104. június 25. nappal kell elszámolni. A szobor avatás lehet a falunap
napján vagy a búcsú vasárnapján a szent mise után. Úgy gondolom az még belefér, programot
lehet rá szervezni.
Bukta Mária korelnök
Megkeresett a MONALIZA Tervező- és szolgáltató Betéti Társaság a Mezőszemere
belterületi utak felújítási tervezési szerződés módosításával.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom, hogy hívjuk fel a Monaliza Bt. és a szerződést megbeszéljük velük.
Bukta Mária korelnök
Helyettesítenem kell a polgármestert, de mennyi időt kell itt tölteni?
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy a helyettesítés időtartamára kompenzálni kell a munkát.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A polgármestertől elvontuk az útiköltséget, s szerintem ezt a költséget kapja meg a korelnök
asszony.
Bukta Mária korelnök
A plusz munkát nem lehet megfizetni, de jó lenne 50-100.000.-Ft kompenzálni.
Bukta Imre képviselő
Most az ülés után testületi értesítőt kell kiadni, meg kell írni az eddig végzett feladatokat.
Bukta Mária korelnök
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok és aljegyző úr megjelenését és az ülést 19 órakor bezárta.
k.m.f.
Bukta Mária
Korelnök

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Imre
Jkv. hitelesítő

