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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
2013. október 02-én (szerda) du. 15 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának Faluház könyvtárában.
Jelen vannak:
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol:
Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Bukta Mária korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott polgármester nincs jelen, a megválasztott hat képviselő-testületi tag
közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javaslom, hogy a Faluház könyvtárában tartsuk meg a testületi ülést, mivel az önkormányzat
tanácstermében még nincs fűtés és hideg van.
Bukta Mária korelnök
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a mai képviselő-testületi ülés előtt, melyet írásban ma
15 órára hívtam össze Bukta Gábor polgármester fegyelmi ügyében, telefonos értesítés
alapján nem zárt ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyaljuk meg, mert ezen napirendi
pontok tárgyalása azonnali döntést igényel.
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

dr. Szűcs Szilárd aljegyző vizsgálati jelentése
Útburkolat felújítása
BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat 2014. évi.
Óvoda vezető fa kivágási kérelme
Általános Iskola kérelme
Kriston Istvánné gondozási központ vezető kérelme.
Kavalecz Veronika támogatási kérelme

Megkérdezem, hogy az elhangzott módosítással és a napirendi pontokkal a képviselő-testület
egyetért-e. Aki egyetért a most elhangzott napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon,
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.

235

1.) dr. Szűcs Szilárd aljegyző úr vizsgálati jelentése.
Bukta Mária korelnök
A vizsgálati jelentést minden képviselő-testületi tag megkapta.
A jelentés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete.
Kérdésem az lenne jegyző úr felé, hogy az egészségügyi centrum pályázattal kapcsolatban ez
egész pályázattal kapcsolatban nincs irat? Hiánypótláson mi szerepel?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem láttam a kiküldött iratot a hiánypótlási felszólításról. Határozatot sem láttam a döntésről
Márkus János pályázat író mutatta meg a hiánypótlásra felhívást.
A legfontosabb, az egészségügyi centrum pályázathoz igazolást az építési hatóságtól kellett
volna kérni, ami nem történ meg. Ehhez a beruházáshoz nem kellett volna építési engedély,
amennyiben építési engedély köteles akkor csak arról kellett volna igazolás, hogy
engedélyezésre beadtuk a dokumentumokat.
Önkormányzatnak kellett volna össze gyűjteni az iratokat.
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület a 45/2013. (VII.16.) számú határozatával megbízta az aljegyzőt, hogy az
egészségügyi centrum kialakítására kiírt pályázat elutasítása miatt a dokumentációkat
áttekintse és arról jelentést készítsen. A jegyző úr elkészítette a vizsgálati jelentést, melynek
tartalmát a képviselő-testület megismert, és a jelentést elfogadta.
Vizsgálati jelentés alapján egy rendkívüli testületi ülést hívunk össze 2013. október 04.
pénteken de. 8 órától.
2.) Útburkolat felújítása
Bukta Mária korelnök
Mozgalmas délelőttöm volt, kerestek telefonon mart aszfalt felajánlás ügyben. Telefonon
visszahívtam a Kft. vezetőjét, aki elmondta, hogy a mezőszemerei pihenőhely felújításnál
nagy mennyiségű mart aszfalt keletkezik és Mezőszemerének szeretnék felajánlani 1700.Ft/m2 áron be is dolgozzák. Ezt az aszfaltot nem lehet tárolni be kell dolgozni. Gyorsan
kellett döntenem. Hívtam a Településfejlesztési bizottságot, mivel a szerződés megkötésére
du. 1 órakor már jöttek a hivatalhoz.
A Bizottsággal bejártuk a területet, s a bizottság által javasolt területre a hivatal melletti
útszakaszra valamint a Park melletti útszakaszra kerül aszfalt réteg. Több aszfaltot is tudott
volna biztosítani, de anyagi vonzata miatt nem tudtunk többet be vállalni, mert a pénzt a
munkálatok befejezése után azonnal kérik. Jelenleg az önkormányzat 2 millió forint + Áfa-t
tud bevállalni az önkormányzat, holnap elkezdik a munkát, s II. osztályú aszfalt út lesz.
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Gazsi László képviselő
A Tubi-Hani Kft. mart aszfaltot ajánlott fel 1700.-Ft/m2 áron, ami 300 m. útszakaszra
elegendő.
A település bizottság bejárta a falut, úgy döntöttünk, hogy javasoljuk a Szabadság út kezdet –
Temető út bejáratáig 200 m hosszú és 100 m a Május 1 út és Damjanich út egyenes szakasza
lenne, amire a felajánlott mart aszfalt kerül.
Bízzuk meg Bukta Mária korelnököt a szerződés megkötésére, és a bekerülési költség
kifizetésével.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy határozatban döntsön.
Molnár Irén képviselő
A szihalmi út is ilyen technológiával készült, ami nem lett jó, mert nem volt megfelelő idő
amikor az utat csinálták.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Elvileg útjavításnál kézi melegítéssel végzik a mart aszfalt tömörítését. Minél melegebb van
annál jobb aszfaltozni.
Gazsi László képviselő
A képviselő-testület már útpályázattal kapcsolatban tett lépéseket. Mi lesz azzal az út
pályázattal, szeretnénk részt venni azon is.
Dr. Szűcs Szilárd
Elvileg az a két útszakasz építéséhez nem kell engedély, de az erre vonatkozó jogszabályt
holnapra ígérték.
Bukta Imre képviselő
A Hm. Közútkezelő Kft. ügyvezetőjével Szerencsi Gáborral beszéltem, s elmondta, hogy az ő
vállalatánál nincs mart aszfalt, elmondtam neki miről van szó, azt mondta azonnal lépni kell,
mert jó minőségű mart aszfaltról van szó, a vállalkozóval 1 éves garanciát kössünk. Ez jó út
tud lenni. Az 1700.-FT/m2 ár mérsékelt ár. Anyag ingyen van, csak a munkadíjat fizeti az
önkormányzat.
Honnan lesz erre pénz?
A falu szempontjából az út hasznos beruházás.
Szakmailag ki fogja felügyelni a beruházást.
Gazsi László képviselő
Én holnap itthon leszek, és ezt felügyelem.
Bukta Imre képviselő
Az utakat előbb kátyúzzák be és után terítsék le az aszfaltot, kanyarba 15 cm aszfaltot kell
tenni. Az út szélét meg túrják le.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szeretném megkérdezni, hogy van-e útépítéssel kapcsolatban olyan ember a községben aki
ezt felügyelni tudná.
Gazsi László képviselő
Bukta János Mezőszemere, Szabadság út 55 szám alatti lakos már nyugdíjas, de az utasoknál
dolgozott, meg kell keresni és felkérni, hogy legyen ott a beruházásnál.
Bukta Imre képviselő
Munka közben fényképezni kell a munkálatokat.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy a Tubi-Hani Kft. –vel vállalkozási szerződést kössünk a
Mezőszemere Önkormányzat tulajdonát képező közlekedési utak felújítására Dobó Katalin –
Széchenyi út és Damjanich út szakaszt összesen 1.180 m2 területen. A szerződésben
meghatározott munkák ellenértéke 1.700.-fT/m2 +Áfa, összesen 2.000.000.-Ft + Áfa
összegben, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 85/2013. (X.02.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
vállalkozási szerződést köt a Tubi-Hani Kft (1211
Budapest, Mansfeld Péter utca 18., adószáma: 234962642-43) vállalkozóval, a Mezőszemere területén lévő
Mezőszemere Község Önkormányzat tulajdonát képező
közlekedési utak felújítását a Dobó Katalin – Széchenyi
út, és Damjanich úton 1.180 négyzetméter területen. A
munka ellenértékét 1.700.-Ft/m2 + Áfa összesen
2.000.000.-Ft + Áfa összegben határozzák meg.
A képviselő-testület megbízza Bukta Mária korelnököt és
dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt a vállalkozási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület.
3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi.
Bukta Mária korelnök
Az elmúlt években mind a felsőoktatási intézményekben, mind a közoktatásban
tanulmányokat folytató Mezőszemerei fiatalokat támogatta az önkormányzat. A mai ülésen a
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képviselő-testületnek a pályázati rendszerhez való csatlakozási szándékról kell döntést hozni.
A csatlakozást kimondó döntésnek természetesen pénzügyi vonzata is lesz, mely a 2014. évi
költségvetési évet érinti.
A rászoruló továbbtanulók támogatása érdekében javasolja, hogy az előző évek gyakorlatának
megfelelően csatlakozzanak 2014. évben is a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj-pályázati rendszerhez.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 86/2013. (X.02.) számú határozata.
1.)
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
pályázati fordulójához.
2.)
Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi pályázati
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,
elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul
az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
3.)
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését
a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4.)
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az
EPER-Bursa rendszerben meghatározott és a pályázóktól
bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben
a pályázati kiírás mellékleteivel.
5.)
Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Általános
Szerződési Feltételeinek végrehajtásához kapcsolódó helyi
Szabályzatot a jelen határozat 1. számú melléklete szerint.
6.)
Mezőszemere Község Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához kapcsolódó „A”
és „B” típusú pályázatot jelen határozat 2. és 3.számú
melléklete szerint kiírja.
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7.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a korelnököt a
határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: 2013. október 11. és az Általános Szerződési
Feltétel szerint
Felelős: korelnök, képviselő-testület

4.) Óvodavezető fa kivágási kérelme
Gazsi László képviselő
Többször beszéltünk arról, hogy az óvodába veszélyes fák vannak és ki kell vágni, illetve
gallyazni kell, de erről határozatot a képviselő-testület nem hozott.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselő-testület úgy döntött, hogy nincs fa vágás, vizsgáljuk meg szakértővel, de nekünk
kell dönteni benne. Az elmúlt időszakban már elmondtam a lehetőségeket, hogy a kivágott fák
helyébe pótlás is lesz, de döntés nem született csak beszélgettünk róla. Be vannak jelölve a
fák a temetőbe, óvodába, Az óvodában 4 fát kellene kivágni, tudunk helyett fát pótolni.
Közterületen lévő fákat kifogom vágatni, de a többi fákról nem dönthetek amik az
önkormányzat területén vannak.
Bukta Lajos képviselő
Ketté kell választani az óvodát és a temetőt.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem kell ketté választani, mert ha a temetőben a sírokra rádől akkor azt az önkormányzatnak
kell felújítani. Csak beszéltünk róla, döntés nem született.
Bukta Mária képviselő
Mibe kerül a fa kivágás?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem kerülne pénzbe, mivel a kivágott fát elszállítanák.
Molnár Irén képviselő
Az óvodánál nem olyan fák vannak? Ha kivágják a fát, akkor a tövét is szedjék ki, ne hagyják
benne.
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dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A közmunkások a tövet kiássák, de a fa kivágást nem tudjuk rájuk bízni.
Javaslom, hogy most a 30 napos együttműködés nincs meg 16 embernek, és azok a fát tudják
telepíteni a községben. Engedélyt kell kérni fa kivágásról tőlem és engedélyezem, és a fát
pótoljuk. Ez az önkormányzat keretein belül lenne biztosítva.
Civil Egyesület kéri a fa kivágási engedélyt közterületre és pótolja a kivágott fákat.
Bukta Imre képviselő
Nekem ez így nem tetszik, én nem szeretnék fát kivágatni.
Gazsi László képviselő
Vágás érett, de nem biztos, hogy veszélyes akkor miért kell kivágni?.
A templom mellett 4 db. száraz fa van amit ki kell vágni, mert életveszélyes.
Bukta Mária képviselő
Térjünk vissza az óvodára, vagy félretesszük és a következő ülésen beszélünk róla.
Gazsi László képviselő
Óvodánál kell valamit tenni, legalább a fákat le kell gallyazni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Dönteni kell a veszélyes fák kivágásáról. Ha vágás lesz akkor pótolni is kell a kivágott fát.
Gazsi László képviselő
Temetőben a ravatalozónál 5 db. fát ki kell vágni, mert sírokat felnyomja, másik oldalon 3 fát
kell kivágni.
Bukta Mária korelnök
Véleményem, hogy a Területfejlesztési és környezet védelmi Bizottság járja be újból a
területet, és bízzuk meg a jegyzőt, hogy vegye fel a vállalkozóval a kapcsolatot aki kivágja a
fát, a bizottság javaslatára.
Bukta Imre képviselő
A tömeges fa kivágással ez a testület elvágta magát. Nem megoldás, hogy idejön a vállalkozó
és kivágja a fát. Én nem is látom a fát, száraz gallyat kell csak levágni és be kenni a vágás
helyét. Előfordulhat, hogy kidől a fa vihar miatt. Ami száraz ki kell vágni, a többit gallyazni
kell. Én annak vagyok a híve, hogy ki kell menni az óvodába és a száraz gallyat le kell vágni.
Pótlás nem megoldás, mert 20 év után nő meg, s mi már azt nem érjük meg. Tuskó ne
maradjon, azt ki kell szedni. Át kell gondolni, egy év van a választásokig, addig ez a testület
ne vágjon fát ki.
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Javaslom, hogy a Területfejlesztési Bizottság újból menjen ki, és újra bejelöljük a fákat, utána
lehet a vállalkozónak szólni.
Élő fa kivágását nem szavazom meg.
Kollár Lajosnak fa kivágó és alpi technikai cége van, akik ilyen fa kivágással foglalkoznak.
5.) Általános Iskola kérelme
Bukta Mária korelnök
Mezőszemerei Általános Igazgatója megkereste a képviselő-testületet, hogy a 2012. évi CXC
tv, 73. §. (4) bekezdése alapján kötelező Közoktatási Intézményi Tanácsot létrehozni. Az
intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat delegáltjaiból kell létrehozni 2013. október 16.-ig. Az iskolába október 14-én
lesz az alakuló ülés.
Megkérdezem a képviselő-testületi tagokat, hogy kit delegáljunk az önkormányzat részéről,
nem kell feltétlen képviselőnek lennie.
Amennyiben képviselőt delegálunk megmarad az iskola és az önkormányzat közötti
kapcsolat. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény
működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos
álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.
Én javaslom Bukta Lajos képviselőt a Közoktatási Intézményi Tanácsba.
Bukta Lajos képviselő
Én vállalom a jelölést.
Bukta Mária korelnök
Szavazásra teszem fel, aki egyetért azzal, hogy Bukta Lajos képviselőt delegáljuk a
Közoktatási Intézményi Tanácsba, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 87/2013. (X.02.) határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Nemzeti Köznevelési 2011. évi CXC.
Törvény 73. §. (4) bekezdésben meghatározott
Közoktatási Intézmény Tanács létrehozásához Bukta
Lajos képviselőt delegálja a Tanácsba.
Határidő: 2013. október 16.
Felelős. Képviselő-testület
Bukta Mária korelnök
Bartók István iskolaigazgató megkeresett, s kért 3 fő közmunkást, mivel a tornaterem tetejét
meg kell javítani. Szabó József karbantartó fogja kiválasztani a három munkást.
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Kérelemmel fordult, az önkormányzathoz mivel le akarják zárni kerítéssel az orvosi rendelő
és iskola közötti részt. Szeretne vásárolni drótot és oszlopot. Én javasoltam neki, hogy
forduljon a fenntartójához.
Még azt is kérte az önkormányzattól, hogy az iskola udvarán lévő beton asztalokat
szállítassuk el, mert baleset veszélyesek.
Javaslom, hogy a jövő héten nézzük meg és utána döntsön a testület.
6.) Kriston Istvánné gondozási központ vezető kérelme.
Bukta Mária korelnök
Kriston Istvánné a Gondozási Központ vezetője kérte, hogy karbantartót biztosítsunk az
intézménynek, mivel karbantartót nem tud elérni, a kisebb javítások elvégzésére.
Javaslom, hogy beszéljünk az iskola igazgatóval és kérjük meg, hogy engedélyezze Szabó
József karbantartót, hogy a gondozási központba a kisebb javításokat elvégezze.
A közmunkások közül Papp József több mindenhez ért, és lehetne az intézmények
karbantartója.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az intézményeknél a kazán felülvizsgálatához megkerestem a Tüzes-ker kft. Mezőkövesdről,
akik elvégzik a szükséges karbantartást. A Pacsirta és Május 1 út sarkán lévő belvíz elvezető
árok felbontásánál a TIGÁZ-al egyeztettem akik megígérték, hogy ki jönnek és a vezetéket
mélyebbre helyezik az átereszből.
Tóth József Pacsirta út 15 hsz. alatti lakos felújított átereszét el kell bontatni, mivel feljebb
van a megengedettnél. Az építési hatóságtól kérek engedélyt az elbontáshoz.
Az árkokat el kell kezdeni ásni, míg vannak felvéve közmunkások.

Bukta Mária korelnök
A nyílt testületi ülést bezárom, és folytatjuk zárt üléssel.

k.m.f.

Bukta Mária
Korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
Jkv. hitelesítő

