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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február
19-én (szerda) de. 10 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bartók István képviselő
Bukta Imre képviselő
Bukta Mária korelnök
Bukta Lajos képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Mihály Andrea pü. ea
Jegyzőkönyv hitelesítő: Bukta Imre képviselő
Lakosság részéről: Meghívottak: Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Napirendi pontok:
1.) 2014. évi költségvetés elfogadása
Előadó: Gazsi László képviselő
2.) Pénzintézetváltás
Előadó: Bukta Mária korelnök
3.) Bejelentések, indítványok
Bukta Mária korelnök
Tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott
hat képviselő-testületi tag közül 4 fő jelen van, 2 fő pedig jelezte, hogy később érkezik.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat,
melyet a képviselő-testület egyhangulag elfogadott.
1.) 2014. évi költségvetés elfogadása
Bukta Mária korelnök
Az Önkormányzat költségvetése 146 millió Ft, önálló költségvetésű intézmény az Óvoda,
valamint a Gondozási Központ. A bevételek a normatívák. Az intézményfinanszírozás a
normatívából kerül átvezetésre.
Átmeneti segély a 2014. évi költségvetésbe nincs tervezve, de a tavalyi összeg kerüljön bele,
mivel az étkezési támogatás is átmeneti segély. A Munkaügyi Központtól kaptunk egy
felhívást miszerint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket alkalmazni kell;
ez nagyjából 120 főt jelent. Koós Péter felé van egy szándéknyilatkozata a képviselőtestületnek, de nincs jogviszonya a munka vezénylésére és felügyeletére. A polgármesteri
fizetés fele a korelnök illetménye. Koós Péter alkalmazása esetén számon lehet kérni, viszont
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ha a TKKI foglalkoztatja, akkor nincs erre lehetőség. Kérek arra felhatalmazást, hogy
tárgyalhassak Koós Péterrel ez ügyben.
10 óra 30 perckor megérkezett Gazsi László és Molnár Irén.
Bukta Imre képviselő
A közfoglalkoztatottak szakma nélkül nem tudnak elhelyezkedni. Nehéz őket koordinálni
úgy, hogy ebből értékteremtő munka jöjjön létre. A közfoglalkoztatásnak meg kell erősödnie,
értékteremtővé kell, hogy váljék, ezért támogatom, hogy legyen szakember, akit számon lehet
kérni szakmailag is.
Bukta Imre képviselő
Úgy gondolom, hogy idényre kellene alkalmazni a betakarításig.
Gazsi László képviselő
Meg kellene keresni a Munkaügyi Központot, talán van szakember, esetleg mérnök akit ki
tudna közvetíteni. A megspórolt béreket ne adjuk oda másnak.
Bukta Mária korelnök
A Munkaügyi Központban nincs ilyen ember. El kell dönteni, hogy a béreket felvállalja e az
Önkormányzat.
Bukta Imre képviselő
Megértem Gazsi László képviselőtársam hozzáállását, igaza is lehet. Koós Péter eljöhet,
bemutatkozhat. A polgármesteré is bér volt, a fennmaradó bérből lehet szakembert
alkalmazni; meghatározott időben, ideig.
.
Bukta Mária korelnök
Koós Péter már intézi a palánta termelést, ebben érdekeltsége van. A betakarítást a palánta
minősége nagy mértékben befolyásolja.
Bartók István képviselő
El kellene gondolkodni azon, hogy a környéken van- e szakember. Szakember szükséges. Ez
egy lehetőség, szükség van rá.
10 óra 55 perckor Bartók István képviselő távozik. Távozása előtt a kiküldött 2014. évi
költségvetésével egyetért.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Már megkerestük a Munkaügyi Központot és nincs ilyen, erre alkalmas ember.
Bukta Mária korelnök
Kiegészítés: felhatalmazást kérek arra, hogy egy főállású közmunka-program vezetővel
tárgyalhassak.
Bukta Imre képviselő
November 30.-ig javaslom
Bukta Mária korelnök
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Aki az elhangzott módosításokkal egyetértve elfogadja a Mezőszemere Községi
Önkormányzat költségvetését az kézfelnyújtással szavazzon!
5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a képviselő-testület az alábbi rendeletet hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2014.
(II.19) számú Önkormányzati rendelete a költségvetésről
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
évi rendelete a jegyzőkönyv mellé csatolva
2. ) Pénzintézetváltás
Bukta Mária korelnök
2013. decemberi levelében Kaposvári Konrád Úr a Füzes Takarék Ügyvezetője a képviselőtestület tagjaitól kézfizető kezességet kért a hitelfelvételhez. Megkerestem az OTP-t, 2014.
02.20-án csütörtökön találkozunk személyesen.
A szerződést felmondani 30 napos határidővel lehet, írásban.
Bukta Lajos képviselő
Van valami jogi akadály?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A szerződő partnereket értesíteni kell. Felmerült az OTP, a Kereskedelmi és Hitelbank,
valamint a Jász Takarék is, mint lehetséges pénzintézet.
Gazsi László képviselő
Már régóta javaslom, hogy váltsunk pénzintézetet!
Aki egyetért azzal, hogy Bukta Mária korelnök, valamint Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
megbeszélést folytathasson más pénzintézettel, valamint a Takarék Szövetkezettel, az
kézfelnyújtással szavazzon
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület 16/2014.
(II.19.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy
határozott, hogy megbízza Bukta Mária korelnököt, valamint Dr.
Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy megbeszéléseket folytasson a Füzes
Takarék Szövetkezeti Hitelintézettel, valamint megkeressen más
pénzintézeteket az Önkormányzat számla vezető pénzintézetének
váltása tekintetében.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bukta Mária korelnök, Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
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3.) Bejelentések, indítványok
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Koós Péteren keresztül eljutottunk az Ereky Károly Biotechnológiai Alapítványhoz, akik
energianád (olasznád) telepítésével is foglalkoznak. Úgy gondolom, hogy ez jó megoldás
lenne az intézmények fűtését olcsóbbá tenni. Start-munkaprogramba is bele lehet tenni
eszközöket, illetve van más pályázat is.
Gazsi László képviselő
Az „1 Ft-os” telkek rendeződtek?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Még nem, de folyamatban van a földhivatali eljárás.
Molnár Irén képviselő
Milyen gondozást igényel?
Dr Szűcs Szilárd aljegyző
Minimális gondozást, öntözést igényel; 1 évben történik a palántálás, 2. évben pedig a
betakarítás. Betakarítás után készül a brikett. Ahol használták, ott nagyon jók a tapasztalatok.
Bukta Lajos képviselő
Meg kellene nézni ott, ahol ez már működik.
Bukta Mária korelnök
Akár bemutató település, minta falu lehetne Mezőszemere.
Aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere Község az Önkormányzat tulajdonában lévő területen
legalább 2 ha területen olasznádat (aurundo domax) telepítsen abból a célból, hogy az
Önkormányzat hivatalának és intézményeinek a fűtését megoldja az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 17/2014. (II.19.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
területen olasz nádat (aurondo domax) telepít, abból a
célból, hogy az Önkormányzat, valamint annak
intézményeinek fűtését megoldja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Elkészítettem a rendőrőrs kialakításával kapcsolatos megkereséseket. (a levél a jegyzőkönyv
melléklete)
Bukta Mária korelnök
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Bele kellene írni, hogy 3 települést szolgálna, de Mezőszemere lenne a központ!
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A folyamat elindítása lenne a fontos, aztán lehet bővíteni, módosítani a kérelmet!
Bukta Mária korelnök
A kérés nem egyértelmű!
Bukta Lajos képviselő
Rendőri jelenlétet szeretnénk.
Bukta Mária korelnök
Rendőrőrs kell Mezőszemerére, nem elég a 24 órás szolgálat!
Gazsi László képviselő
Meg kell keresni Tiszanána Önkormányzatát, mivel ott van rendőrőrs. Meg kellene kérdezni,
hogy mennyibe kerül az Önkormányzatnak a rendőrőrs kialakítása, fenntartása. A
Mezőkövesdi rendőrségnek itt nincs területileg illetékessége.
Molnár Irén képviselő
A településeket ki kell hagyni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Füzesabony közelsége sem lenne probléma!
Bukta Imre képviselő
Meg kellene jelölni a 3 települést! 1200 ember kevés; azt kell megindokolni, hogy miért
Mezőszemere!! 1.) Mert Mezőszemere középen van. 2.) Bűnügy tekintetében a
legfertőzöttebb. A három településen nagyjából 4000 fő él, ezen emberek nyugalmát kell
biztosítani, mezőszemerei központtal. Ezeket megindokolva kérelem hangsúlyosabbá válna.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Rendőrőrsöt nagyközségekben, vagy városokban létesítenek.
Bukta Imre képviselő
Az lenne a fontos, hogy legyen itt is bázis!
Bukta Mária korelnök
Át kell dolgozni a levelet!
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) a falunap kapcsán hirdetett meg pályázatot 30 millió
forintig. Javaslom, hogy induljunk!
Bukta Mária korelnök
100% finanszírozott?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, az. Az MVM- nél volt támogatási pályázat. A sponzoroknak az a lényeg, hogy hirdetve
legyen! A maximális pályázati összegre kell pályázni, a több pénzt kell megcélozni!
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Bukta Mária korelnök
Költségvetést kellene készíteni, végig kellene gondolni, hogy milyen falunapot szeretnénk!
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzatnak is hasznos lehetne! A későbbiekben is lehetne pályázni, mivel az NKAnál folyamatosan van rá lehetőség, a későbbiekben pl. egy gasztrofesztivál. Kulturális
Központ, ami vonzza az embereket, megismerik községünket!
Bukta Mária korelnök
Ki fogja ezt végigcsinálni!? Ha pénzhez jutunk az nagy felelősség! Maradjunk a realitások
talaján! Ezt meg is kell ám szervezni!
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Már most el kell kezdeni a szervezést! Nem lehet az utolsó percre hagyni.
Molnár Irén képviselő
Ha keveset kérünk, akkor abból is vesznek el!
Bukta Imre képviselő
A pályázatnál elosztás van. A végeredményt nem lehet tudni. A maximum összegre kell
benyújtani az igényt. Ez egy lehetőség! A PR is sokba kerül, valamint nézni kell a fejlesztési
lehetőségeket is; ami utána marad!
Bukta Mária korelnök
Meddig lehet benyújtani a pályázatot?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Meg kellene hívni a pályázatírót, aki bemutatná a pályázatot, azt hogy mire lehet pályázni.
2014. március 8-ig kell feltölteni elektronikusan.
Bukta Imre képviselő
10 ház van a faluban árverésen, ebben szerepel a Kisvakond is. Most ezt nagyon olcsón meg
lehetne, meg kellene venni. Milyen lehetőség van arra, hogy ez az ingatlan az Önkormányzat
tulajdonába kerüljön?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Több ingatlan van, ezeket 70%-os áron lehet megszerezni
Bukta Mária korelnök
Megállapodás tervezetet küldött Dr. Pajtók Gábor ügyvéd úr Dr. Gordos Csaba ügyvéd úrnak.
A határozatot visszavonni nem szabad. Bukta Gábor kérné vissza a 20 %-os bércsökkentés
összegét is, valamint az útiköltségét. A visszatartott 50% nem jár vissza. Vonják vissza a
keresetet, amennyiben nem akkor a per tovább folytatódik.
Molnár Irén képviselő
Miért kérheti?
Bukta Mária korelnök
Jogtalannak gondolja. A levont pénzeket kérné vissza.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Azt szeretné, hogy a meghozott határozatok kerüljenek visszavonásra.
Gazsi László képviselő
Az ügyvéd úr vigye tovább a 2 pert! Legyünk következetesek.
Bukta Mária korelnök
2013.november 23-tól nincs munkaviszonya, vélhetően a bíróság is így fog dönteni.
2014.február 24-én nyugdíjas farsang, részt kell venni rajta!
Az Önkormányzat hozzájárul, hogy élőzenével támogassuk a rendezvényt.
Gazsi László képviselő
Az Önkormányzat élőzenével, a testület tagjai pedig tombolaajándékkal támogassa a
nyugdíjas klubbot.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Füzesabonyi Városi Ügyészség a jubileumi jutalmakkal kapcsolatosan megváltoztatta a
döntését, mely határozatot megküldött a képviselő-testület tagjainak. A megszűnés jogcíme
(bizonyítottság hiánya) változott, az Önkormányzat lett a sértett, ami azt jelenti, hogy
élhetünk panasszal. Élünk ezzel a lehetőséggel?
Bukta Mária korelnök
Dr. Gordos Csaba ügyvéd úr nem sok mindent lát még ebben. Nem tudom van-e még
értelme?!
Dr Szűcs Szilárd aljegyző
Az ügyészség nem elévülésre hivatkozott; éljünk panasszal. A köztisztviselői törvény más
mint a közalkalmazotti törvény.
Bukta Imre képviselő
Bukta Gábor esetét külön kellene kezelni, új feljelentést tenni, amely kizárólag az ő jubileumi
jutalmát vizsgálja; ugyanis nincs határozat a kifizetésről. Bukta Gábor felelt anyagilag az
Önkormányzatért; lehet bizonyítani a szándékosságot.
Bukta Mária korelnök
Írja meg aljegyző úr a panaszlevelet az ügyészségre, és kérjen 15 napot.
Bukta Lajos képviselő
Határozatot kell hozni a külön feljelentésről. Önkormányzatként vagyunk sértettek.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület panasszal él a jubileumi jutalmak kifizetésével
kapcsolatban, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület 18/2014.
(II.19.) számú határozata.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, a jubileumi jutalmak kifizetésével kapcsolatban panasszal
él az ügyészségen.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Aki egyetért azzal, hogy Bukta Gábor jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatban új büntető
feljelentés készüljön, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület 19/2014.
(II.19) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Bukta Gábor jubileumi jutalmával kapcsolatban új
büntetőfeljelentés készüljön.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bukta Mária korelnök, Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Imre képviselő
A kutak felújítása a falunapra készen kellene, hogy legyen.
Gazsi László képviselő
4 kút felújítása a 2014. évi költségvetésbe betervezésre került.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ezek artézi kutak? Szükséges építési engedély?
Bukta Imre képviselő
Nem, mert szilárd alapú.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és a nyílt ülést 14 óra 10 perckor bezárta. Megkérte a képviselőtestület tagjait, hogy 5 perc szünet után kezdjék meg a zárt ülést.

K.m.f.
Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

