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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2013.
szeptember 11-én (szerda) du. 16 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: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Lakosság részéről: --dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Képviselő-testület 2013. szeptember 4-én megtartott képviselő-testületi ülésen Bukta Gábor
polgármester ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett. A Mezőszemere Községi Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV.05.). számú Önkormányzati rendelet
5. §. ( 3) bekezdése alapján” A Képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze és vezeti,
akadályoztatása esetén e hatáskörét az alpolgármester, több alpolgármester esetén a
polgármester által kijelölt alpolgármester gyakorolja. A polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztiség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatása esetére a korelnök hívja össze és
vezeti le a képviselő-testület ülését.”
Megállapítom, hogy a polgármestert egy hónapra felfüggesztette a képviselő-testület,
képviselő-testület alpolgármestert nem választott, így a képviselő-testületi ülést a korelnöknek
kell összehívni és levezetni.
Átadom a szót Bukta Mária korelnöknek, hogy a képviselő-testületi ülést a kiküldött napirendi
pontok alapján vezesse le.
Bukta Imre képviselő
A 2013. szeptember 4-ei képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület úgy határozott, hogy a
polgármesteri feladatokat a jegyző látja el, mivel a képviselő-testület alpolgármestert nem
választott.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A felvetés a szeptember 04-ei testületi ülésen úgy hangzott el, hogy én képviselem az
Önkormányzatot külső kapcsolataiban, ide értve az igazgatási jogszabályi feladatokat, de a
polgármestert nem helyettesíthetem, képviselő-testület munkáját nem láthatom el. Az lett
volna jó, ha van alpolgármester, de nincs, a Képviselő-testület által elfogadott SZMSZ 5. §.
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(3) bekezdésében kitér rá, hogy amennyiben a polgármester akadályoztatva van és nincs
alpolgármester, abban az esetben a korelnök hívja és vezeti le a képviselő-testületi üléseket.
Bukta Imre képviselő
A jegyző nem helyettesítheti a polgármestert csak képviselő-testületi tag, jelen esetben a
korelnök Bukta Mária képviselő asszony, aki ellátja a polgármesteri feladatokat. Szeretném
tudni mik ezek a feladatok?
dr Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzati működéshez szüksége a képviselő-testületnek határozatot és rendeletet
hozni, jog alkotási garancia miatt van rá szükség. Van a Hivatal, amely adminisztratív
feladatokat lát el, de a döntéshozó szerv a képviselő-testület.
Az apparátus elkészíti a döntéseket, előterjesztéseket, de a képviselő-testület hatásköre a
döntéshozatal.
Bukta Mária képviselő
Jelenleg a fegyelmi bizottság elnökeként vizsgálatot folytatunk, Bukta Gábor polgármester
ellen. Ez nem akadálya annak, hogy én, mint körelnök összehívjam és vezessem a testületi
ülést.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A fegyelmi bizottság elnöki tisztiség nem akadálya annak, hogy a képviselő asszony legyen a
korelnök. Sőt az sem összeférhetetlenség, hogy a képviselő asszony a faluházban mint
helyettes könyvtárosként dolgozik, mivel az közalkalmazotti jogviszony, s a képviselő
asszony nem polgármester, csak mint a képviselő-testület korelnöke vesz részt a döntésekben
és a testületi ülések lebonyolításában.
Most pedig átadom a szót Bukta Mária korelnöknek.
Bukta Mária korelnök tisztelettel üdvözli a Képviselő-testület megjelent tagjait. A jelenléti ív
alapján megállapítja, hogy a megválasztott polgármester igazoltan távol van és a
megválasztott 6 képviselőtestületi tag közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt
megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
Napirend:

1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi
Költségvetés I. félévi beszámolójának megtárgyalása.
2.) Veszélyes hulladékszállítással kapcsolatos szerződés
megvitatása
3.) Belsőellenőrzés feladatok ellátásával kapcsolatos megbízási
Szerződés megvitatása.
4.) Bejelentések, indítványok.

Előadó:

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
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Bukta Mária korelnök
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő-testület
egyetért-e. Aki egyetért a kiküldött és 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 egyhangúlag elfogadta.

1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2013 évi költségvetés I. félévi beszámolójának
megtárgyalás
Bukta Mária korelnök
Elkészült az I. félévi költségvetési beszámoló, a gazdálkodási előadó részletes szöveges
értékelést készített a beszámolóhoz.
Az írásos anyagot mindenki megkapta, amit áttanulmányozott.
A beszámoló a jkv. 1 sz. melléklete.
A pénzügyi bizottság 2013. szeptember 10-én előzetesen megtárgyalta a I. féléves
beszámolót, melyről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testületi tagoknak megküldtünk.
A jegyzőkönyv a jvk. 2. sz. melléklete.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatnál Belső Ellenőrzés van
folyamatban, 5 évre visszamenőleg átfogó vizsgálatot tartanak.
A belső vizsgálat megállapításait figyelembe véve döntünk a 2014. éves költségvetési
koncepció megtárgyalásáról, esetleges átalakításokról.
A jelenlegi I. féléves költségvetési beszámoló tartalma nem alkalmas arra, hogy
átalakításokról döntsön a képviselő-testület, a pénzforgalmi mérleg szerint a bevételek 52 %ban, a kiadások 49 %-ban teljesültek.
Jelenleg 20 millió forintos szállítói tartozás van ami nincs kifizetve, de ez nem része a
beszámolónak.
Van-e a számokkal, kiegészítésekkel kapcsolatban kérdés?
Bukta Imre képviselő
Kérdezem, hogy miből van a 20 millió forintos szállítói tartozás, és miért nem szerepel a
költségvetésben? Ezt a tartozást ki kell fizetni, s miért nem szerepel ?
Bukta Mária korelnök
Azért nem szerepel, mert ez szállítói tartozás, ha a kifizetések megtörténnek akkor kerül bele
csak a beszámolóban, a szállítói tartozások miatt olyan alacsony a dologi kiadások teljesítési
százaléka.
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Bukta Imre képviselő
Mi az ami akut és ami rá ér, kifizetni?
A Kálmánházi Húsüzemmel kapcsolatban volt egy alku, hogy lassan ki lesz fizetve. Ott van
valami ami nem átlátható.
Bukta Mária korelnök
Olyan megoldásban döntöttünk, hogy havi 260 ezer forintot fizetünk, de ennek ellenére bele
lett írva, hogy december 31-ig fizetünk és nem fizetünk részletekben. Földbérleti díj kerül
kompenzálásra a tartozás fejében.
Bukta Imre képviselő
Mik azok a számlák amik nincsenek kifizetve.?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az önkormányzatnak összesen 27 millió forint tartozása van, ebből a Kálmánháza felé 6,6
millió, a Remondis Tisza Kft. felé 4 millió forint, s a többi kisebb mértékű tartozások.
Megkerestem írásban Tállai András Államtitkár Urat, hogy segítséget nyújtson az igen nehéz
helyzetben lévő településünknek.
Az önkormányzatnak két nagy tartozása van az adósság konszolidációban kellett volna
rendezni, ami nem történt meg. A Remondis követelése jogos. A gazdálkodásnál vissza
köszönő volt, hogy a Start munka programban a pénz nem lett elkülönítve, hanem az
önkormányzat összes bevételébe volt beletéve, s a szállítói tartozások ebből lettek kifizetve. A
Start munka programra kapott pénzeket a munkaügyi központ elszámolás után vissza veszi.
Ezért ezt az évet az önkormányzat 4,5 millió forint mínusszal kezdte meg. A múlt évről 15
millió forint tartozást hoztunk át. A Munkaügyi központ januárban kifizette a traktor vételárát,
de volt még két nagy szállítói tartozás.
Adósságot csak halmoztuk ebben az évben.
A költségvetést 0-ra kellett tervezni és éves szinten az étkeztetés miatt és a túl tervezett adó
bevételek miatt hiány keletkezett.
Kintlévősége az önkormányzatnak 12 millió forint adó, ebből az összegből jó ha 6-8 millió
forintot behajtunk, az már nagyon jó lenne.
Komoly gondjaink vannak a szállítási tartozásokkal.
Az Ön kormányzat elfogadta az ÉMÁSZ közvilágítási hálózat fejlesztését, mely szerint az
önkormányzat a megtakarításból fizeti az önkormányzat a fejlesztést..
Szihalmi Önkormányzat is kéri a közös önkormányzati hivatal elmaradt összegeket.
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy amíg nincs meg a belső ellenőrzési vizsgálat
eredménye ne döntsünk, ha meg lesz az vizsgálati eredmény annak függvényében kell dönteni
az átszervezésekről.
Bukta Mária korelnök
Az önkormányzat adja be az ÖNHIKI-t, amit a gazdálkodási főelőadó készítse el. S javaslom,
hogy az összes tartozást tegyük bele.
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Dr. Szűcs szilárd aljegyző
Igen minden önkormányzati tartozást szerepeltetni fogunk az ÖNHIKI-be.
Bukta Mária korelnök
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy a 2013 évi I. féléves Költségvetési beszámolóval van-e
még kérdés?
Amennyiben a beszámolóhoz nincs több kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy a 2013 évi
Költségvetés I. féléves beszámolóját fogadja el.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő rendeletet alkotta.

Mezőszemere Község Önkormányzat 12/2013. (IX. 11.). számú rendelete a Mezőszemere
Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 26.) számú
rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról.

Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében, az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak
megfelelően – figyelemmel a Magyarország 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:
(A mellékletek a jelen rendelethez csatolva.)
2.§.
(1) A R. módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályában fennmaradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Mezőszemere, 2013. szeptember 11. napján

Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

2. Veszélyes hulladékszállítással kapcsolatos szerződés megvitatása.
Bukta Mária korelnök
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Felkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban beszámolóját
ismertesse.
dr. Szűcs Szilárd aljegyzője
A veszélyes hulladék gyűjtése és elszállítás az Önkormányzat kötelező feladata. A veszélyes
hulladék szállításról szóló szerződést az Önkormányzatnak kell megkötni. A veszélyes
hulladékszállításra három ár ajánlat érkezett.
A Remondis Szolnok Zrt., Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tiszafüred és
a „KRISTÁLY-99” Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Budapest. A három ajánlat közül a „KRISTÁLY 99”Környezetgazdálkodási, Szolgáltató Kft.
ár ajánlata a legmegfelelőbb mert legalacsonyabb, de magas a szállítási díj.
A Remondis Szolnok Zrt. szállítási szerződési ajánlata a legmegfelelőbb. Javaslom a
képviselő-testületnek, hogy a Remondis Szolnok Zrt. szerződés ajánlatát fogadja el, mivel ez
a legolcsóbb szolgáltató.
A Remondis Szolnok Zrt. két féle szerződést készített el, az egyik a behozott ártalmatlanítási
díját a lakos a helyszínen készpénzben kifizeti, kiszállás költségeit az önkormányzat téríti
meg., a másik szerződés a behozott hulladékok ártalmatlanítási díját és a kiszállás költségeit is
az önkormányzat téríti meg.
A veszélyes hulladékot az erre kijelölt helyre fogja szállítani a szolgáltató és az önkormányzat
fizeti ki.
Kérem ezzel kapcsolatban a kérdéseket?
Gazsi László képviselő
Mennyi időre szól a szerződés?
Bukta Imre képviselő
Mi ez a veszélyes hulladékszállítás? Mikor szállítják el a veszélyes hulladékot, havonta vagy
alkalmanként? Gyakorlatban ez hogy fog működni?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A szerződés határozatlan időre szól, fel lehet mondani. A szerződésben kell rögzíteni, hogy a
veszélyes hulladékot mikor szállítsák el, lehet havonta, két havonta, az erre kijelölt helyre kell
gyűjteni a veszélyes hulladékot és elszállítják.
Bukta Imre képviselő
Mi számít veszélyes hulladéknak? Elem, akkumulátor?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Veszélyes hulladékok, - mezőgazdasági vegyi hulladék, festék- és lakkmaradékok, toner,
tintapatron hulladék, fagyálló, oldószerek, nővényvédőszerek, olaj és zsír hulladék, amely
veszélyes anyagot tartalmaz, gyógyszerhulladék, veszély anyagot tartalmazó csomagolási
hulladék, göngyöleg, hajtógázas palack, savhulladék, lúghulladék, fáradt olaj, fénycső,
elemek, akkumulátor.
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Bukta Imre képviselő
A veszélyes hulladék szállításnál két konténer lesz, vagy milyen formában fogják
összegyűjteni?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A szállító fogja begyűjteni a veszélyes hulladékot, és feladat, hogy konténereket hoz, egy
kijelölt helyre teszi le és ott gyűjti össze a hulladékot. Erről átvételi elismervényt kell kiadni a
szállítónak ha átveszi a veszélyes hulladékot.
Szerződést kell megkötni a képviselő-testületnek.
Meghirdetjük a lakosságnak és ott történik az átadás-átvétel.
Melyik szolgáltatóval és milyen gyakorisággal szállítsák el a veszélyes hulladékot.
Bukta Imre képviselő
Hogyan fog ez működni, erről nem tájékoztatták az önkormányzatot?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mindenki otthon gyűjti a veszélyes hulladékot, és amikor a szállítás lesz akkor a kijelölt
helyre elszállítja és átadja a szolgáltatónak.
Gazsi László képviselő
Mikor fizet az önkormányzat?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A kiszállási díjat a számla kibocsátást követő 15 napon belül kell kifizetni. A szállítási díj a
legmagasabb. A hulladék díjat a lakosnak kell megfizetni, amikor a veszélyes hulladékot
leadja.
Bukta Mária korelnök
Ha azt szeretné az önkormányzat, hogy minél több veszélyes hulladékot szállítsanak el, akkor
a leadott veszélyes hulladék átvételi díját az önkormányzatnak át kell vállalni a lakosoktól.
Gazsi László képviselő
A veszélyes hulladék szállítás kötelező feladat az önkormányzatoknak. Tapasztaltam, hogy a
szelektív hulladékot egybe öntötte a kommunális hulladékkal és úgy szállította el a vállalkozó.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Amennyiben ilyet észlel a képviselő-testület azonnal szólni kell és jelezni a Remondis kft.
felé. A kommunális szemetet nem a Remondis Kft szállítja el, hanem az alvállalkozó
Unitransport Kft, melynek Szepesi Nándor az ügyvezetője
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Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy évi egy alkalommal legyen a veszélyes hulladék szállítás mint a lomtalanítás.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom, hogy kétszer legyen veszélyes hulladékszállítás és a Remondis Szolnok Zrt-vel
kössük meg a szerződést.
Bukta Mária korelnök
Kétféle szerződés van, a lakos fizet és a szállítást az önkormányzat, vagy mindent az
önkormányzat fizet.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szerintem a lakos nem fog fizetni, vagyis nem fogja oda vinni a veszélyes hulladékot, azért
nem fog fizetni, hogy leadja a hulladékot.
Gazsi László képviselő
Javasoltam már, hogy a matricás rendszert vezesse be a szállító, legyen rajta vonalkód, ami
alapján fizetne a lakos.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A heti 1 x kommunális hulladékszállítás kötelező, melyet jogszabály ír elő.
Bukta Mária korelnök
Úgy gondolom, hogy fel kell vállalnia az önkormányzatnak, hogy az önkormányzat fizeti a
veszélyes hulladék gyűjtését és szállítását. Már csak azért is, hogy a veszélyes hulladékot
elszállítsák.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A veszélyes hulladék elszállítás kötelező feladata az önkormányzatoknak, én úgy gondolom,
hogy 2014-ben fogunk rá támogatást kapni.
Bukta Imre képviselő
A veszélyes hulladék gyűjtésének díját az önkormányzatnak át kell vállalni, mert azt a lakos
nem fogja kifizetni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Van-e még kérdés a veszélyes hulladék szállítással kapcsolatban.?
Amennyiben nincs javaslom, hogy a Remondis Szolnok Zrt. (5000 Szolnok, József Attila út
85.) kössük meg a szerződést, mivel az ő árajánlatuk a legkedvezőbb.
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A szerződésben rögzítjük, hogy évente két alkalommal szállítsák el a veszélyes hulladékot, és
a szerződést határozott időre kössük meg, valamint a veszélyes hulladék gyűjtést az
önkormányzat fizeti meg.
Bukta Mária korelnök
Megkérdezem a jelenlévőket, hogy egyeztettek-e az aljegyző úr által javasoltakkal, hogy
Remondis Szolnok Zrt-t. bízzuk meg a veszélyes hulladék szállítással, gyűjtésével, évente két
alkalommal és az önkormányzat fizet meg a szállítási és szolgáltatási díjat, és a csomagoló
eszközök díját is.
Amennyiben az elhangzottakhoz nincs több kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy a
szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 69/2013. (IX. 11.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a veszélyes hulladékok szállításával, gyűjtésével
kapcsolatban a következő döntést hozta:
1. Mezőszemere Község Önkormányzat évenkénti két
alkalommal lehetőséget biztosít a lakosság számára a
veszélyes hulladékok leadására.
2. Az Önkormányzat vállalkozási szerződést köt
határozatlan időre a Remondis Szolnok Zrt. ( 5000.
Szolnok, József Attila út 85.) a veszélyes hulladékok
begyűjtésére és elszállítására.
3. Mezőszemere Község Önkormányzatot terheli a
veszélyes hulladékok begyűjtési, elszállítási költsége,
melyet az előző pontokban érintett szerződéssel
teljesít.
4. A leadott veszélyes hulladék után típusa szerint az
ártalmatlanítás díját az önkormányzat fizeti meg,
melynek díja a szállítási szerződésben kerül rögzítésre.
5. Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza Bukta Mária korelnököt, a
szükséges feladatok elvégzésére, a vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Mária korelnök

3.)

Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos szerződés megvitatása.

Bukta Mária korelnök
Felkérem az aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg beszámolóját.
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dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. december 18-án tartott
képviselő-testületi ülésen úgy határozott, hogy 2013. január 1-től a belső ellenőrzési feladatok
elvégzésére az Északkeleti Tanácsadó Kft. végezze. Javaslom, hogy ezt a határozatát a
képviselő-testület helyezze hatályon kívül és más személyeket bízzunk meg a belső
ellenőrzési feladatok elvégzésre.
Jelenleg felkértem két ellenőrt, akik 5 évre visszamenőleg végzik az ellenőrzést.
Bukta Mária korelnök
Akik most végzik az ellenőrzést nem csak egyszeri alkalommal végzik az ellenőrzést?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem csak egy alkalommal vannak itt, szeretném, ha őket bízná meg a testület a belső
ellenőrzési feladatokkal.
Szeretném megkérdezni, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a 89/2012. (XII.18.)
számú határozatot visszavonja és megbízza Bodáné Kókai Ilona. Belső ellenőrt
Bukta Mária korelnök
Kérem a jelenlévőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 89/2012. (XII.18.) határozatot
visszavonjuk és a belső ellenőrök megbízását az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 70/20103. (IX. 11.) . számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 89/2012. (XII.18.) számú határozatát visszavonja.
Határidő. Azonnal
Felelős Képviselő-testület
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 71/2013. (IX.11.) számú határozat.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 09. naptól megbízza Bodáné Kókai
Ilona egyéni vállalkozó, önkormányzati minősítéssel
rendelkező könyvvizsgálót (adószáma: 48117616-1-30,
székhelye: 3023 Petőfibánya, Deák F. út 1.) a belső
ellenőrzési feladatok elvégzésére.
A képviselő-testület megbízza a korelnököt hogy a
megbízási szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős képviselő-testület
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4.) Bejelentések, indítványok
Gazsi László képviselő
Ma értesültem arról, hogy a gyógyszertárba a bútorok elkészítésére Szabó József lett
megbízva. Beszéltem vele, s elmondta, hogy a bútorlapok 60.000.-Ft-ba kerültek, és ő
40.000.-Ft munkadíjat kér. Hogy lehet ezt neki kifizetni?
Bukta Mária korelnök
Megbízási díjként ki lehet fizetni.
Gazsi László képviselő
A döngölőbéka és az utánfutó mikor kerül az önkormányzat tulajdonába?
A mezőgazdasági munkások munkaruhát és csizmát követelnek, mert esőben is dolgozni kell
nekik, valamint egy bódé felállítását is kérték, hogy az alá álljanak amikor esik, mert nem
mehetnek haza.
Bukta Mária korelnök
Szerintem, döngölőbéka és az utánfutó is fegyelmi eljárás rész, a fegyelmi bizottság folytatja
vizsgálatot.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A mezőgazdasági munkások elszoktak a munkától, reggel 6 – 9 óráig dolgoznak és után már
nem lehet őket látni. A munkavezető megköveteli, hogy dolgozzanak. Gondolom, hogy a
munkához a megfelelő eszközöket megkapták.
Kezdjenek hozzá szokni, hogy a napi 8 órát le kell dolgozni.
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzati földterületekre van-e bérleti szerződés
kötve?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Én bérleti szerződéseket nem szerkesztettem a földterületekre, nem tudom, hogy ez hogyan
lett ki osztva. A földterület használóit meg kell szólítani, hogy a földbérleti díjakat fizessék
be.
Gazsi László képviselő
A képviselő-testület határozott az önkormányzati területek bérbeadásáról és évi 6.000.-Ft-ban
állapította meg a földbérleti díjat. Kérelem van beiktatva, de befizetésről nincs tudomása a
pénzügyi bizottságnak.
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Bukta Imre képviselő
A képviselő-testület még 2011-ben határozott arról, hogy bérbe adja a földterületeket, s úgy
határoztunk, hogy a gazos területekért az első évben nem kell földbérleti díjat fizetni, de utána
már igen.
A portahelyekért 3.-Ft/m2. Egy alkalommal megkérdeztem a polgármestert és azt válaszolta,
hogy van kötve bérleti szerződés.
Gazsi László képviselő 17 óra 55 perckor távozott a képviselő-testületi ülésről
Bukta Imre képviselő
Fontos lenne, hogy az úttörőház külsejét még ebben az évben be kellene vakolni, omlik a
vakolata, van anyag hozzá, munkájuk meg nincs a téli foglalkoztatásban felvett embereknek.
Szeretném megkérdezni, hogy a Bika istállóba mi van? Úgy halottam, hogy oda pakolt be
Hirsc Ferenc, van-e bérleti szerződése?
Molnár Irén képviselő
Az úttörő házból ki kellett pakolni Hirsch Ferenc-nek és a Bika istállóba pakolt be.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A vakolást a téli start munkaprogramba bele tudjuk-e tenni, nem tudom. A polgármester
megigényelt nagyobb mennyiségű anyagot, diszperzitet. Az iskola kifestésére lett volna
rendelve a festék.
Problémám az, hogy elkövetkező napok időjárása a kivitelezésre alkalmas-e, a felújításra
szánt keret fedezi-e a kiadásokat, a törmeléket hová fogjuk elszállítani. A start munka
programban meg lehet csinálni, az eddig meghatározott célokat be kell fejezni, kerítés festés,
parketta festés, idősek otthon festés, faluház festés.
Nem készítettem szerződést Hirsch Ferenc részére.
A Civil Egyesületnek biztosított helység fel lett újítva, a szerződést is elkészítettem, el lehet
foglalni a helységet.
A Bika istállót meg kell nézni, és meg kell kérdezni Hirsch Ferencet, hogy mi alapján foglalta
el a helységet.
Bukta Imre képviselő
Az időjárás a vakoláshoz megfelelő lesz. A sitt, malter törmelék az utak feltöltésére alkalmas
lesz.
A Május 1 úton lévő rendőrség épület, védőnői szolgálatnál a kapura zárat kell tenni, mert
nem lehet bezárni, valamint a nagykapura is lakat kellene.
Bukta Mária korelnök
A faluházat ki kell festeni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A projekt 2013. december 31 lezárul, és nem tudom lesz-e folytatása a start programnak.
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Molnár Irén képviselő
Az anyagot nem lehet megvenni?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Átcsoportosítással meg lehet venni az anyagot. A munkák a program végére maradtak, nem
megfelelő volt a munka szervezés.
Bukta Imre képviselő
A start munka programot át kell gondolni. A start munka nem volt jó megszervezve, az
emberek nem tudták, hogy mit kell csinálniuk.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A belvíz csatorna hálózat el van tömődve, szakembert kell kihívni, hogy feltárja a hibákat. A
start munka programon belül a belvizes projekt szeptember 30. nappal lezárul, az emberek
munkaviszonya megszűnik, de a belvíz elvezetést meg kell oldani, mert nagyobb esőzésnél
problémát fog okozni a belvíz.
A képviselő-testület megbízta az ISME Kft-ét, pályázatírással kapcsolatban, így sor kerül a
KEOP-4.3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztési pályázat benyújtására, melyen belül a
nyílászárók szigetelése és cseréjére lesz lehetőség, valamint a napenergia hasznosítására
beruházás kivitelezése.
A következő testületi ülésre meghívjuk Horváth Gábor-t, akinek a neve már az előző testületi
ülésen felmerült. A képviselő-testületnek dönteni kell, hogy a Mező-Rima Kft..
Ügyvezetőjének Horváth Gábort nevezze meg, ahhoz, hogy az elfogadott hat TÁMOP-os
pályázatokat tudjunk benyújtani.
Az út építésre vonatkozó pályázatot is velük fogjuk elkészítetni. A Mező-Rima Kft.
működéséhez szükség van ügyvezetőre és felügyelő bizottságra. El kell gondolkodni a
képviselő-testületnek, hogy ki vegyen részt a felügyelő bizottságba.
Megkeresett az óvoda vezetője, aki tájékoztatott, hogy le van szabályozva, hogy az óvodában
a háromszori étkezés kötelező, melyhez kéri az önkormányzat támogatását, havi 15.000.-Ft
összegben. Az iskolatej bevezetését is szeretnék megvalósítani, melyhez szerződést kell kötni
az Egertej Kft. és az óvoda között.
Bukta Mária korelnök
Ha kötelező az óvodában a háromszori étkezés akkor be kell vezetni és a támogatást mely
havi 15.000.-Ft biztosítani kell az óvoda részére. Ingyenes étkezésre kapunk normatívát.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Az iskolatej igényléssel kapcsolatban szerződést kell kötni az MVH-val, az önkormányzat
megkötötte az Egertej Tejipari Kft.-val az iskolatej szállítási szerződést, s a támogatást az
Egertej Kft. igényelte meg. Az óvodánál csak 80 %-os támogatottság van, a fenn maradó 20
%-ot az önkormányzatnak kell kifizetni.
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Bukta Mária korelnök
Fel kell venni a kapcsolatot az Egertej Tejipari Kft.-vel és az iskolatej szállítási szerződést
meg kell kötni. Biztosítani kell az óvodás gyermekek részére a háromszori étkezést.
Felteszem a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvoda részére az önkormányzat havonta
15.000.-Ft támogatást biztosít, valamint, az iskolatej biztosítására szerződést kössünk az
Egertej Tejipari Kft-vel, hogy az óvodás gyermekek háromszori étkezését biztosítani tudjunk
az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 72/2013. (IX.11.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete a Mezőszemere Község Önkormányzat
fenntartásában működő Óvoda részére a háromszori
étkezés biztosításához havonta 15.000.-Ft támogatást
biztosít a 2013. évi költségvetés terhére.
A képviselő-testület megbízza az óvoda vezetőjét,
hogy vegye fel a kapcsolatot az Egertej Tejipari Kftvel és az Iskolatej Szállítási Szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Ficsór Kálmánné óvodavezető
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület megbízta a jegyző urat, hogy járjon utána, hogy az egészségügyi centrum
építésére elkészített pályázat miért lett elutasítva?
dr Szűcs Szilárd aljegyző
A vizsgálatot befejeztem, de írásban nem rögzítettem a vizsgálat eredményét.
A képviselő-testület határozatot hozott, hogy megbízza Márkus Jánost a pályázat
elkészítésével és benyújtásával, a pályázat meg is lett küldve a MVH részére, de hiánypótlásra
hívták fel az önkormányzat figyelmét, mely nem lett megküldve határidőre. 2013. február 14.
az MVH felhívta az önkormányzat figyelmét hiánypótlásra, ebben szerepelt, hogy a tervezni
kívánt beruházás építés köteles-e és ezt be kellett szerezni az Építési hatóságtól.
A Hatóság Jogerős építési engedélyt ad ki, ha a beruházás építés köteles, amennyiben nem
kell építési engedély akkor igazolást állít ki.. Az Építési hatósághoz az önkormányzattól nem
érkezett be kérelem a beruházással kapcsolatban.
Kinek kellett volna ezeket az anyagokat bekérni?
Az Önkormányzatnak kellett volna benyújtani. A pályázat elkészítésében résztvevő Márkus
Jánossal és Hegedűs Annával nem lett szerződés kötve a pályázati anyag beszerzésére.
Az, hogy mikor érkezett a hiánypótlásra felhívó levél nem tudom, de a polgármestert Hegedűs
Anna és Márkus János tájékoztatta a hiánypótlás beszerzésére.
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Bukta Imre képviselő
A jegyző úr elmondta a vizsgálat eredményét, az önkormányzat emberekből áll és felelős
személyek vannak. Bukta Gábor polgármester nem tájékoztatta a képviselő-testületet a
pályázat hiánypótlásra való felhívásról. Ő a felelős érte, hogy a pályázatból kizárták az
önkormányzatot. Az Önkormányzat 58 millió forintos pozitív pályázatból maradt ki.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Márkus János szólt Hegedűs Anna tervezőnek, hogy adjon be anyagot a beruházással
kapcsolatban, de ezt sem találják. Akinek ezt a pályázatot intézni kellett volna Bukta Gábor
polgármester.
Sensor Kft.-ét május elején az MVH felszólította hiánypótlás kötelezettségre, az Építési
Hatóságnál Bukta Gábor polgármester volt bent, s a pályázati anyagra kézzel íratta rá, hogy a
beruházás nem építés köteles, de ezt az MVH nem fogadta be.
Probléma az, hogy a Sensor Kft. tekintetében a koordinálás hogy történt, mert nem volt
megfelelő a párbeszéd a Sensor Kft. és a pályázat író között. Márkus Jánossal újabb
elszámolást szeretnénk benyújtani,mivel az MVH 2 millió forint Áfá-t nem utalta át, de ez
még folyamatban lévő ügy.
Bukta Imre képviselő
Márkus János pályázattal kapcsolatban tájékoztatott, hogy lenne olyan pályázatra lehetőség,
hogy az önkormányzat és a Civil Egyesület együtt pályázhat, de ehhez szükséges kötni
megállapodási szerződést. Az úttörő ház felújítására lehetett volna ilyen pályázatot
benyújtani.
Megkérem az önkormányzatot és jegyző urat, hogy a Leader pályázatokról tájékozódjanak,
mivel ezek 100 %-os támogatottságú pályázatok.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Hangos híradó pályázattal kapcsolatban megyek a pályázat íróhoz és rákérdezek a Leader
pályázatokra.
Bukta Imre képviselő
Minden évben ősszel megemlítem a fásítást, jó lenne, ha megvalósulna. Szeretném kérni az
önkormányzatot, hogy 50.000.-Ft-ot különítsen el a költségvetésből facsemeték vásárlására.
Ebből az összegből kb. 500 darab fát tudnánk vásárolni és ki ültetni a faluba.
Legyen felelőse a fásításnak, s a képviselő-testület határozatban döntsön a támogatásról.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselő-testület bejárta a települést fa ügyben, akkor a javaslatomat leszavazta a testület.
Megoldás faügyben következőként látom, a temetőben lévő jegegye fák vágásra érettek
egészségi állapotuk miatt, ezek a fák a kerítés mellett és a ravatalozónál helyezkednek el.
Óvoda területén több alkalommal is megállapításra került, hogy vágásra érettek. Ezek a fák
nem közterületen vannak, testületnek kell döntést hozni a fák kivágásában és a kivágott fák
helyére visszapótlásáról is gondoskodik a vállalkozó. Továbbra is fenntartom, hogy
balesetveszélyesek és megérettek a kivágásra.
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Legyen fásítás a településen. Azok a fák amiket megnéztünk elvannak pudvásodva belülről,
és kifognak dőlni egy nagyobb szél esetén.
Továbbra is fenntartom a javaslatom, a vállalkozó szakember segítségével a fákat kivágja és a
dupláját fogja telepíteni a községben.
Bukta Imre képviselő
Én nem fa kivágásról beszéltem, hanem ültetni szeretnék a faluban fát. A faluban nincs olyan,
hogy vágásra érett fa, úgy gondolom fa ápolással megmenthetők ezek a fák. Élnek és nem
életveszélyesek. Nem függ össze a kettő, egy jegenyéért kettő fát pótol, az nem jó, 100-at kell
ültetni egy jegenye fa helyett.
Az idén 500 fát kell ültetni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Megnézte közelről ezeket a fákat a képviselő úr. Nagyon életveszélyesek, kívül él, de belül el
van száradva a fa. Azért mondtam és azért tartom fenn álláspontomat, olyan fák kivágásáról
van szó, hogy baleset védelmi okok miatt ki kell vágni, az önkormányzat érdeke miatt.
Jogszabályi kötelezettség a fák pótlásáról gondoskodnunk. Óvodában is vannak ilyen fák.
Bukta Mária korelnök
Arról volt szó, hogy a fákat meg kell gallyazni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ezek a fák lombkoronájuk elnyomják egymást, szükség van fa telepítésre, ki kell vágni fákat,
ahhoz, hogy telepítést végezzünk.
Most ne döntsünk benne, gondolkodjunk el ezen, lehetőségeket meg kell nézni. Úgy
gondolom itt a lehetőség, ha kell ismételten kimehetünk megnézni a fákat, ultrahangos
módszerrel.
Bukta Imre képviselő
Nem kell ultrahangos vizsgálat, nem vágjuk ki a fákat.
A templom körül két fa ki van száradva, és nincs kivágva. Zöldfát nem kell kivágni.
Ez a testület 2014 októberig nem fog fát kivágni a településen. Fa ültetésről kell dönteni azt
vetettem fel, arról kell dönteni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Támogatom a fa ültetést. Milyen fát szeretne ültetni a testület?
Bukta Imre képviselő
A fákat november hónapban el kell ültetni.
Díszfának 500.-Ft darabja, vagy az erdőből facsemetét ásunk ki és azt ültetjük el.
Kálban van, facsemete lerakat, ahonnan lehet facsemetét vásárolni.
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dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A közterületre díszfákat ültessünk.
Bukta Mária korelnök
Az Önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Területfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy felmérje a községben hány darab fát kell elültetni, és annak beszerzéséről
gondoskodjon. Ennek felelőseként a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét
bízzuk meg, Gazsi László képviselő személyében.

Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a képviselő-testületi ülést továbbiakban zárt
ülésként folytatjuk.
Megköszönöm a tanácskozási joggal meghívott Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó és
meghívott vendégek megjelenését.
A nyílt testületi ülést bezárom.

k.m.f.

Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre képviselő
jegyzőkönyv hitelesítő

