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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
2014. március 11-én (kedd) du. 18 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: Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Napirendi pontok:
1.) Intézkedési terv elfogadása a 15/2013 (XII.13) számú Önkormányzati rendelet 14. §
alapján
Előadó: Bukta Mária korelnök
Bukta Mária korelnök
Tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott
hat képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot, melyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
1.) Intézkedési terv elfogadása a 15/2013 (XII.13) számú Önkormányzati
rendelet 14. § alapján
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzat hatáskörébe a lakókörnyezet rendben,- tisztán tartása tartozik. A
mellékhelyiség megléte az ÁNTSZ hatásköre. Az Önkormányzat a rendeletében
megállapíthatja az udvar rendezettségét, de lakáson belül nincs illetékessége. Ha nincs WC,
akkor jelzéssel élhet az illetékes hatóság felé, erre azonban önálló hatáskör nincs.
Bukta Mária korelnök
A 14. § 2. pontját ajánlom a képviselő-társaim figyelmébe.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzat Szociális rendelete alapján is el lehet járni, rendeletünk lehetőséget ad a
lépések megtételére.
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Bukta Imre képviselő
Megjöttek a nagy családok; az intézményeink másként intézkedtek. Az Óvoda nem vette fel a
gyermekeket, az Általános Iskola viszont igen, pedig 100 igazolatlan órája van a gyermeknek.
Bartók István képviselő
Ha itt lakik, itt van a tartózkodási helye, akkor nincs más lehetőség fel kell venni
Bukta Mária korelnök
Mi ez az ideiglenes tartózkodási hely?
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Ez azt jelenti, hogy 5 évig életvitelszerűen itt él.
Bukta Mária korelnök
Ugyan arról a családról van szó?
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Igen, ugyan arról a családról van szó, de az Óvoda azért nem vette fel a gyermeket, mert nem
voltak rendben a papírjai.
Bukta Lajos képviselő
Ha egy 9 fős családhoz még jön 4 fő és be szeretnének jelentkezni, akkor erre van
lehetőségük?
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Van rá lehetőségük, nincs olyan jogszabály, ami ezt megtiltaná.
Bukta Imre képviselő
253/1997 (XII.20) Kormányrendelet OTÉK 85 §
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A lakcímnyilvántartásba való bejelentkezést nincs lehetőségünk szabályozni.
Gazsi László képviselő
A Szociális rendeletbe kell betenni.
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Ha a rendeletben benne van, akkor szabályozható.
Bartók István képviselő
A szociális rendeletben lehet hivatkozni a kormányrendeletre, valamint járványügyi
szempontokra is lehetne hivatkozni.
Bukta Imre képviselő
Akik nem tartják be a rendeletben foglaltakat azokat ki lehet zárni a különböző ellátásokból,
mint például a lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatás helyettesítő támogatás.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jövőben épülő ingatlanokra vonatkozik a kormányrendelet, ezek építési követelmények. A
már meglévő ingatlanokra nem vonatkoztatható. A gyámügyesnek kellene jelezni a
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gyámhivatalhoz, hogy veszélyeztetik a gyermek fejlődését, így a jelzés alapján a
gyámhivatalnak feladata intézkedni, mivel felmerül a kiskorú veszélyeztetése. Az ÁNTSZnek és gyámhivatalnak el kell járnia. Ez a Kormányrendelet lehet irányadó.
Bukta Lajos képviselő
Mezőszemeréről még nem vittek el gyermeket, ez hatósági és Önkormányzati kérdés.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2014. január 1. naptól nincs hatásköre az Önkormányzatnak ilyen ügyekben eljárni. Azt
tehetjük, hogy kihívjuk a rendőrséget, valamint a társszerveket, akiknek van joguk intézkedni.
Bukta Imre képviselő
A Szociális rendelet nincs betartatva megfelelően. Az ÁNTSZ-nek a járványügyi
jogszabályok betartását kell figyelemmel kísérnie; valamint be kell tartatni a
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási rendeletében foglaltakat.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Munkaügyi Központ elsődleges szempontja, az hogy minnél több ember kerüljön
foglalkoztatásba.
A lakosság túlnyomó része betartja az együttélés szabályait. Nem sok olyan család van aki
nem, illetve jogtalan ingatlan használó.
A rendfenntartás a rendőrség feladata.
Bukta Mária korelnök
A Szociális rendelet alkalmas arra, hogy eljárjunk. Hány olyan család van akiket meg kell
keresni, esetleg eljárást kell kezdeményezni,
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Megközelítőleg 17 ilyen család van.
Bukta Imre képviselő
Fel kell szólítani az érintetteket, hogy ha nem teszik rendbe a környezetüket, valamint nem
tartják be az együttélés szabályait, akkor nem lesznek jogosultak lakásfenntartási támogatásra,
valamint foglalkoztatást helyettesítő támogatásra sem.
Bukta Mária korelnök
Azok akiknél a tulajdonviszonyok rendezetlenek nem jogosultak lakásfenntartási támogatásra
és nem is kapják meg azt.
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Ha nincs tulajdonjog, akkor nincs lehetőség bejelentkezni. A bejelentkező lapot minden
esetben a tulajdonos írja alá.
Bukta Mária korelnök
Mi a képviselő-testület elvárása?
Bukta Imre képviselő
Menjen ki aljegyző úr, korelnök asszony, Bukta Lajos, valamint megelőzés céljából a rendőr,
mint a rendfenntartás őre és készítsen környezettanulmányt. Ahol nincs illemhely, illetve
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nincs rendben a lakókörnyezet, azokat fel kell szólítani és határidő meghagyásával (5-15 nap)
kötelezni kell őket a hiányosságok pótlására.
Bukta Lajos képviselő
Akinek nem itt van az álladó lakóhelye, arról lehet adatszolgáltatást kérni, hogy máshol
jogosult-e valamilyen ellátásra,
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Igen. Minden esetben megkeresem az állandó lakóhely szerinti illetékes hivatalt, hogy ott
milyen támogatásban részesül, jogosult-e bármilyen ellátásra.
Bukta Lajos képviselő
Szükség lenne napi szintű rendőri jelenlétre.
Bukta Mária korelnök
A továbbiakban fel kell keresni a fent említett 17 családot, valamint minden szociális ellátásra
jogosultnál környezettanulmányt kell végezni.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és a rendkívüli zárt ülést 19 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Imre
jegyzőkönyv hitelesítő
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