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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
(telefonon történt meghívás ) 2013. október 14-én (hétfő) du. 15 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának Tanácstermében.
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.
Javasolja az alábbi napirendi pont megtárgyalását.
1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtásáról határozathozatal.
2.) Szándéknyilatkozat a start munkaprogram mezőgazdasági projekt vezetéséről
3.) Döntés a Mezőszemere településen lévő veszélyesnek ítélt fák sorsáról
Jegyzőkönyv vezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek pedig Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Szociális célú tűzifavásárláshoz támogatási igény benyújtásáról határozathozatal
Bukta Mária korelnök
2013. október 4-én a Magyar Közlönyben megjelent, október 5-én hatályba lépett a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
57/2013. (X.4.) sz. BM rendelet.
A rendelet alapján 2013. január 1-jei lakosságszám alapján az 5000 fő lakosságszám alatti
települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igény
nyújthatnak be. A 2013. január-március hónapokban lakásfenntartási támogatásban részesülők
számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet a települési
önkormányzat.
Fontos, hogy a támogatási igény benyújtásának határideje a hatályba lépést követő 10. napon
(október 15-én ) lejár, az igénylőlapokat az ebr42 önkormányzati információs rendszerben,
valamint papír alapon a Magyar Államkincstár igazgatóságának megküldeni. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
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Az önkormányzatnak az igényelt tűzifa mennyiség után önrészt kell vállalni, valamint a
szállítási költséget is az önkormányzatnak kell biztosítani. melyről határozatban kell dönteni.
Az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a szociális rászorultság szabályait.
A kemény lombos fafajta esetében 13.000.-FT/erdei m3+ÁFA a költsége és ennek az önrésze
1000.-Ft/erdei m3+Áfa, plusz a szállítási költség amit most még nem ismerünk.
Az önkormányzat a megkapott támogatást a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai
által nyilvántartott erdőgazdálkodóknál használhatja fel.
Év elején januárban volt fa kiosztás a lakásfenntartási támogatásban részesülő családok
részére, 50 m3 fát osztottunk
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat biztosít-e tűzifát, amennyiben igen akkor el kell
dönteni, hogy mennyi m3 fát adjunk a rászorulóknak.
Bukta Mária korelnök
50 m3 fánál többet nem szabad be vállalni, mert ennek költségei is vannak.
Gazsi László képviselő
Az elmúlt évben is volt probléma a fa osztásból, én javasoltam, hogy vegyük fel a kapcsolatot
Bükkábrányi bányával és hozassunk le lignitet, amit a rászorulóknak kioszthattunk volna. A
lignit meg igénylés olcsóbb lenne.
Most is utána kellene érdeklődni, hogy hogyan lehetetne lignitet igényelni, és azt osztani.
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testületnek dönteni kell, hogy mennyi fát rendeljünk. A lignitet önköltségen
lehetne rendelni, de miért kell az önkormányzatnak ebbe bele menni, úgy gondolom, hogy
mind kettőt nem tudja felvállalni az önkormányzat.
Gazsi László képviselő
Meg kell érdeklődni, ha nagyobb mennyiséget rendelnénk mennyibe kerülne? Az óvodába is
jó lenne lignittel fűteni.
Dr Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom, hogy 50 m3 fára adjuk be a pályázatot, azt még anyagilag tudja kezelni az
önkormányzat.
Ne vessük el annak a lehetőséget, hogy lignitet is rendelne az önkormányzat, utána kell járni.
Gazsi László képviselő
Támogatom, hogy 50 m3 fára adjuk be a pályázatot.
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Bukta Mária korelnök
Szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület igényt nyújtson
be a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 57/2013. (X.04.) Bm. Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiírása. Az
igényelt tűzifa mennyisége 50 erdei m3, valamint a képviselő-testület vállalja az 50.000.Ft/erdei m3 + Áfa önerő megfizetését és a szállításból származó költségek fedezetét, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 93/2013. (X.14.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy igényt nyújt be A helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.
(X.4.) BM rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti
kiírásra.
Az igényelt tűzifa mennyisége 50 erdei m3.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szükséges 50.000.-Ft/erdei m3 + Áfa
mértékű önerő, valamint a tűzifa szállításából –
ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is –származó
költségek fedezetét költségvetési rendeletben
biztosítja.
A képviselő-testület meghatalmazza Bukta Mária
korelnököt az igénylés benyújtására.
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: Bukta Mária korelnök
2.) Szándéknyilatkozat a start munkaprogram mezőgazdasági projekt vezetéséről.
Bukta Mária korelnök
Megkeresett Koós Péter szihalmi agrármérnök, hogy 2014-ben kezdődő TÜR képző intézet
által támogatott Mezőszemerén induló Mezőgazdasági projekt irányítását elvállalná, s a TÜR
intézet vele kötne szerződést. Ehhez szándéknyilatkozat kell, hogy a képviselő-testület
szeretné ha levezényelni a projektet. Neki van másik települése is, de Mezőszemerét is be
tudná vállalni.
Molnár Irén képviselő
Hogy tudja ellátni a feladatot, ha már van másik települése. Ezekkel az emberekkel
folyamatosan itt kell lenni és irányítani, mert különben nem dolgoznak.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az önkormányzat feladata a munkaszervezés és felügyelet, Koós Péter szakmai tanácsot ad a
mezőgazdasági projekten belül.
Bukta Lajos képviselő
Lehet, hogy nem is lesz rés szükség 2014-ben.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem kaptunk még felhívást a 2014. évi Start munka programra. A Munkaügyi Központ
részéről Gál Zoltán tájékoztatott, hogy 2013. november 1-vel téli közfoglalkoztatás lesz, a
mezőgazdasági projekt meg lesz hosszabbítva, március 31-ig, a szerződést meg kell csinálni
és 6 órában lesznek foglalkoztatva. 2014. évben ismét indul a Start munkaprogram, de
részleteket még nem tudott mondani.
Az a hír terjedt el, hogy 80 főt vettünk fel, pedig az önkormányzat most csak együttműködési
megállapodást kötött azokkal az emberekkel akiknek nincs meg a 30 napos munkaviszonya.
Azok akik jelentkeztek az önkéntes munkára most csak azok dolgoznak.
Igazságosan dönteni nehéz, sok a munkanélküli és nem is látom az emberek igyekezetét.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Kühn Ágnes munkaviszonya megszűnt, és helyette
Török János munkanélkülit vettük fel 2013. december 31-ig.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testületet, hogy szándéknyilatkozatát határozatba rögzítse, hogy a 2014.
évi start mezőgazdasági program szakmai irányításával Koós Péter Szihalmi lakost bízza meg
és vele köt együttműködési szerződést.
Aki egyetért az elhangzott javaslattal az kérem kéz felnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 94/2013. (X.14.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete szándéknyilatkozatot ad, hogy amennyiben
2014. évben a Start mezőgazdasági projekt indul, akkor
szakmai irányítással Koós Péter Szihalmi lakossal köt
szerződést.
A képviselő-testület utasítja az aljegyzőt, hogy a
szándéknyilatkozatról szóló határozatot Koós Péternek
küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Szűcs Szilárd aljegyző
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3.) Döntés a Mezőszemere településen lévő veszélyesnek ítélt fák sorsáról.
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület megbízta a Településfejlesztési bizottságot, hogy ismét mérjék fel a
községben a veszélyes fákat és arról a képviselő-testületet tájékoztassa. Megkérem a
Bizottság elnökét Gazsi László képviselőt, hogy az elvégzett feladatról tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Gazsi László képviselő
Felvettem a kapcsolatot Ferenc Attila erdésszel, és körbe jártuk a temetőt, óvodát és
közterületeket.
Ferenc Attila a temetőben 7 db fát jelölt meg amit ki kell vágni. Ezek helyileg a Kollár Lajos
kert végén Május 1 út) 1 db, Rimapart felé 1 db, rimapart és a kis kapu mellett 1 db fa,
valamint a ravatalozó mellett 4 db fa.
Bukta Mária korelnök
Nem elég csak gallyazni azokat a fákat?
Gazsi László képviselő
Nem elég csak gallyazni, vágásra érett a 7 db. fa. Veszélyesség miatt kell kivágni.
A Névtelen úton is van 1 db. veszélyes fa valamint a Rima hídnál is javasol e db fát kivágni
Ferencz Attila.
Az óvodánál a fákat nem kell kivágni, csak gallyazni.
Ami az óvoda kerítésen kívül van diófa és akácfa azt ki kell vágni.
Ferencz Attila csak javasolta a fák kivágását, szakvéleményt nem ad. Összesen 15 db. fa van
amit ki kell vágni a javaslat alapján.
Bukta Imre képviselő
Az önkormányzat területén lévő fák nem vágás érettek, veszélyes fák vannak amit ki kell
vágni.
Véleményem, csak veszélyes fákat vágunk ki. Óvodában csak gallyazni kell, nem kell fát
kivágni, a száraz gallyakat le kell vágni.
Molnár Irén képviselő
Az óvoda kerítése mellett lévő fákat ki kell vágni.
Gazsi László képviselő
A felmérés alapján összesen 15 db. fát kell kivágni ami veszélyes.
Bukta Mária korelnök
Amit a jegyző úr végeztetett szakvéleményben ez a 15 db. fa benne van.
A képviselő-testületnek határozatot kell hozni a 15 db fa kivágásra valamint a gallyazásra.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ami még kijelölésre került japán akác azoknál be indult a csúcs száradás.
Gazsi László képviselő
A japán akácnál csak a száraz ágakat kell levágni, mert újra hajtanak. A telepítést meg kell
kezdeni minél hamarabb. Mennyi összeget szán a telepítésre az önkormányzat,
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért Gazsi László képviselő által elhangzott 15 db. fa kivágásával az kézfelnyújtással
szavazzon.
A temetőben 7 db, óvoda kerítés mellett kívül 4 db, s az óvodán belül 1. db diófa és 1 db
akácfa, Névtelen úton 1 db, Rima hídnál 1 db. fa, tehát összesen 15 db. fa.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 95/2013. (X.14.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke által javasolt
önkormányzati ingatlanon lévő, tételesen: Temetőben 7
db, Óvoda területén 1 db. diófa és 1. db akácfa, óvoda
kerítés mellett 4 db. fa, névtelen úton lévő 1 db és a
Rima hídnál lévő 1 db fa összesen 15 db. veszélyes fa
kivágásával egyetért. A képviselő-testület a kivágott fák
helyére pótlást biztosít.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a fák kivágását
és pótlását szervezze meg.
Határidő: folyamatos
Felelős: Képviselő-testület.
Bukta Mária korelnök
Döntött a testület a fák kivágásáról, de ki fogja ki vágni ezeket a fákat?
A jegyző úr utána érdeklődik és tájékoztatja a testületet.

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Utána járok, hogy ki tudná ezeket a fákat kivágni és tájékoztatom a testületet.
Ami felmerült még, hogy mit kell kivágni, az öregotthon jegenye fája és akácfa ami meg van
dőlve arra én fogok engedélyt adni.
A templom mellett is van két száraz fa amit ki kell vágni és gallyazni is kell.
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Szerencsi Gáborral fel kell venni a kapcsolatot, hogy milyen bokrot lehet ültetni Szihalom és
Mezőszemere közötti útszakaszra.
Bukta Imre képviselő
A falu bejárás még nem történt meg, hogy hová kell fát ültetni, de ezt pótoljuk. Ami biztos,
hogy a falu közepén a Faluház sarkán, Parókia előtt 2 db fa, Május 1 út kifelé a sportpálya
felé 6 – 7 db. fát is kell pótolni. Nincs azon az oldalon vezeték, ezért bármilyen fát lehet
ültetni. A Buszmegálló elé is kell fát ültetni. Amit lehet ültetni, akác és kőris fa, mert ezek
ingyen vannak.
Javaslom még az eperfát, mert gyorsan nő és sokáig él.
Molnár Irén képviselő
Vannak fák nem is kell pénzt érte kiadni, a kertekben sok díszfa is van valamint az erdőből is
lehet fa csemetét kiásni.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok és aljegyző úr megjelenését és az ülést 17 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
jkv. hitelesítő

