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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. április
29-én (kedd) du. 17 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: Kollár Lajos
Kótai Tamás
Tóth István
Meghívottak:
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Napirendi pontok:
1.) Mezőszemere Községi Önkormányzat beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról
Előadó: Bukta Mária korelnök
2.) A Szihalom-Mezőszemere-Egerfarmos közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2013. évi
zárszámadása
Előadó: Bukta Mária korelnök
3.) Beszámoló a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bukta Mária korelnök
4.) Tájékoztató az újjászerveződő Polgárőrség helyzetéről
Előadó: Gazsi László polgárőr parancsnok
5.) Tájékoztató az Önkormányzati pályázatokról és a Mező-Rima Kft. tevékenységéről
Előadó: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
6.) Tájékoztató a Füzesabonyi Járási Hivatal 2013. évi tevényekségéről
Előadó: Lukács Balázs járási hivatalvezető
7.) Egyebek
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 pontokat és felteszi a kérdést, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele
a napirendi pontokkal kapcsolatban.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
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Egyeztetést kértem a napirendi pontokkal kapcsolatosan, az 5. napirendi pont témájára nem
tudtam megfelelően felkészülni, mivel szabadságon voltam, ezért kérem azt vegyük ki a
napirendi pontok közül.
Bukta Mária korelnök
Felteszem a kérdést a képviselő-testületi tagoknak, hogy az 5.napi rendi pont kikerüljön a
napirendi pontok közül?
Az 5. napirendi pont a Füzesabonyi Járási Hivatal tájékoztatója a 2013. évi tevékenységéről, a
6. napirendi pont Egyebek.
A napirendi pontokkal, valamint az 5. napirendi pont kivételével a képviselő-testület
egyhangúlag egyetértett.
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy Lukács Balázs járási hivatalvezető betegsége miatt
nem tud részt venni a mai képviselő-testületi ülésen.
Napi rendi pontok előtt szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet a legutóbbi testületi ülés
óta elvégzett feladatokról; az önkormányzatot érintő kérdésekről. (tájékoztatása a
jegyzőkönyv melléklete)
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az önkormányzat részére vásárolandó teherautó ára tartalmazza a regisztrációs adót?
Bukta Mária korelnök
Teherautóra nem kell regisztrációs adót fizetni, valamint illetéket sem. A gépjármű árának
10%-át kell kifizetni foglalóként.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom, hogy a Monaliza Bt. tervező irodán kívül keressünk fel más tervező irodát is az út
felújítással kapcsolatos engedélyezési és kivitelezési tervekkel kapcsolatosan.
Bukta Mária korelnök
A Monaliza Bt. megbízásáról képviselő-testületi határozat van. Azok a pályázatok kerülnek
pozitív elbírálásra, amelyek már rendelkeznek tervekkel.
Bartók István képviselő
A kiviteli tervek meddig érvényesek?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A tervek 5 évig érvényesek, és lehetőség van azok meghosszabbításra.
1.) Mezőszemere Községi Önkormányzat beszámolója a 2013. évi gazdálkodásról
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért a 2013. évi beszámoló számadataival az kézfelnyújtással szavazzon
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a Mezőszemere Községi
Önkormányzat beszámolóját elfogadta.
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2.) A Szihalom-Mezőszemere-Egerfarmos közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2013. évi
zárszámadása
Bukta Mária korelnök
Aki a kiküldött beszámolóval egyetért az kérem kézfelnyújtással szavazzon!
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében egyetért a SzihalomMezőszemere-Egerfarmos közös fenntartású fogorvosi szolgálat 2013. évi zárszámadásával.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 36/2014. (IV.29.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Szihalom-MezőszemereEgerfarmos közös fenntartású fogászat 2013. évi
zárszámadását 313 e/Ft hiánnyal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária korelnök

3.) Beszámoló a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról
Bukta Mária korelnök
1.186 e/Ft hiány keletkezett, melyet az Önkormányzatnak meg kell fizetnie.
Aki egyetért a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi gazdálkodásának
beszámolójával, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében elfogadta a Szihalmi Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolóját.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 37/2014. (IV.29.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Szihalmi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
1.186 e/Ft. hiánnyal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária korelnök

4.) Tájékoztató az újjászerveződő Polgárőrség helyzetéről
Gazsi László képviselő- polgárőr parancsnok
A polgárőrségnek 23 tagja van, így az működőképes; a 23 főből 10 régi tag. Az
újjászerveződésről a bejelentés már folyamatban van a bíróságon. Beszerzés alatt van 4 db
mellény, amelyet meg fogunk kapni hamarosan. Amikor az új polgárőr igazolványok
megérkeznek, akkor lehet szolgálatba lépni. Megkerestem több vállalkozót, hogy támogatást
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kérjek, kaptam ígéretet támogatásra. Valamint kaptunk már támogatást tárgyi eszköz
formájában.
Bukta Lajos képviselő
A közgyűlésen volt arról, hogy kérhetünk kölcsön éjjel látó kamerákat; erről mit lehet tudni?
Gazsi László képviselő-polgárőr parancsnok
A jelenleg beadott pályázatban szerepel egy éjjellátó készülék beszerzése is.
Bukta Mária korelnök
Az új polgárőr igazolvány megérkezése előtt készülhet beosztás?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem. Járőr tevékenységet megfelelő igazolvánnyal, egyenruhában lehet végezni; valamint az
egyesületnek megállapodást kell kötnie a rendőrséggel.
Bukta Imre képviselő
Az Önkormányzattól kapott az egyesület támogatást, javaslom, hogy ebből vegyünk
kerékpárt.
5.) Tájékoztató a Füzesabonyi Járási Hivatal 2013. évi tevékenységéről
A járási hivatal tájékoztatója a jegyzőkönyv melléklete, melyet a képviselő-testület elolvasott.
Bukta Mária korelnök
Ez egy tájékoztató. Javaslom Lukács Balázs Járási Hivatalvezetőt a későbbiekben hívjuk meg
képviselő-testületi ülésre.
6.) Egyebek
Bukta Mária korelnök
A Remondis Tisza Kft. átalakult, NHSZ Tisza Nonprofit Kft. néven működik ezek után. A
megújulás miatt újabb 10 évre alá kell írni a szerződést, melynek egyeztetése folyamatban
van. Az Önkormányzatnak 5.264.764 Ft. tartozása van a társaság felé, melynek egy része még
2009. évi. Megkeresem az ügyvédet, mivel ez már elévülési időn túl van, hogy mi a teendő.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az összeget elismertük. A főösszeg 2009. évi tartozás, a jogalapja meg van a követelésnek.
Esetleg lehetne egy megállapodást kötni, mivel az Önkormányzat tulajdonos a cégben.
Bukta Imre képviselő
Ki kellene jelölni a lomtalanítás időpontját május közepére.
El kellene kezdeni a kútházak építését. A faszerkezet, faanyag ára 170.000 Ft, az ács
munkadíja nettó 25.000 Ft + a járulékok kutanként. A kutaknak nevet kellene adni, én
javaslom, hogy az Május 1 út – Kossuth út kereszteződésében lévő kút legyen „Tuza” kút, a
másik pedig „Kelemen” kút.
A Faluháznál lévő buszmegálló felé meg kellene oldani egy tetőszerkezetet. Ehhez nem kell
építési engedély.
Bukta Mária korelnök
A szobor pályázatból kaptunk 2 M forintot, 1 M forintot kell önerőként biztosítani.
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Bukta Imre képviselő
Az önrészt nem kell elszámolni, a teljes támogatást a szobor kialakítására költöttük. A szobor
környezetének és talpazatának kialakítása az Önkormányzat feladata. A munka is önrésznek
minősül. Bogácsi vöröskőből kellene megcsinálni a szobor talpazatát.
Gazsi László képviselő
A felnémeti kőbányától kellene árajánlatot kérni.
Bukta Imre képviselő
Az Úttörő háznál, a gyógyszertár elé padot kellene csinálni.
Gazsi László képviselő
A „Fidesz” iroda hasznosításával kapcsolatban történt e már előrelépés?
Bukta Mária korelnök
Fel vettem az illetékes személlyel a kapcsolatot, folyamatban van a dolog.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy 2014. május 10.-én lesz a kutyaoltás; 2014. május
24.-én pedig a pótoltás.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a megjelent
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 40 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

