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Jegyzőkönyv
Készült:

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
2014. november 03. –án (hétfő) délután 16 óra 30 perc kezdettel

Az ülés helye:

Mezőszemere Község Önkormányzatának tanácskozó terme

Jelen vannak:

Bukta Mária polgármester
Bartók István képviselő
Bukta Imre képviselő
Gazsi László képviselő
Jakab Gábor képviselő
Jakab Géza képviselő
Molnár Irén képviselő

Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Farkas Tünde nemzetiségi önkormányzat elnöke
Jegyzőkönyvvezető:
Mihály Andrea pénzügyi előadó
Jegyzőkönyv hitelesítő:
Molnár Irén képviselő
Lakosság részéről:
Bányi Tiborné
Koholák Sándor
Szűcs Józsefné
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) Ciklus program ismertetése
2.) Mezőszemere Község Önkormányzatának SZMSZ módosítása
Zárt ülés:
3.) Ad-hoc bizottság tagjainak megválasztása
4.) Alpolgármester és a bizottságok tagjainak megválasztása
Nyílt ülés:
5.) Tiszteletdíjak megállapítása- polgármester, alpolgármester, képviselők
6.) Szociális tüzelőanyag igényléséről és szétosztásáról szóló rendelet
7.) Közterület elnevezéseiről rendelkező rendelet
8.) Készpénzről rendelkező rendelet
9.) Határozathozatal a polgármester megbízásáról a Leader csoportban
10.)
Községi Önkormányzat temetőjének nyitva tartás meghatározása
11.)
Határozathozatal a Mezőszemerei Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület
tekintetében a „Mezőszemerei” jelző használatáról
12.)
Egyebek

109
Bukta Mária polgármester
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott
hat képviselő-testületi tag közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes és azt
megnyitja. A képviselők a napirendi pontokkal, valamint a jegyzőkönyvvezető és a
jegyzőkönyv hitelesítő személyével egyhangúlag egyetértenek. A képviselő-testület tagjai az
ülésre az előterjesztéseket, rendelet tervezeteket megkapták. Felteszi a kérdést, hogy van e
valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele.
1.) Ciklusprogram ismertetése
Bukta Mária polgármester
Az 5 évre szóló polgármesteri ciklus programot minden képviselő megismerte. Tájékoztatom
a képviselőket, hogy a későbbiekben sor kerül az éves munkaterv ismertetésre is. (Az 5 éves
polgármesteri ciklusprogram a jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Imre képviselő
Kérdésem, hogy az egy éves munkaterv mikor lesz várható?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A 2014. december 01. napján tartandó képviselő-testületi ülésen. 2014. december 10.-éig kell
elfogadnia a testületnek.
Bukta Mária polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért Mezőszemere Község 2014-2019 polgármesteri
ciklusprogramjával, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 75/2014. (XI.03.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy egyetért Mezőszemere
Község 2014-2019 polgármesteri ciklus tervvel.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária polgármester

Bukta Mária polgármester
Köszönöm a bizalmat!
2.) Mezőszemere Község Önkormányzat SZMSZ módosítása
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztést és rendelet módosítás tervezetét minden képviselő megkapta, elolvasta. (az
előterjesztés és a rendelettervezet a jegyzőkönyv melléklete)
A tervezett bizottságok létrehozása miatt először szükséges Mezőszemere Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 5/2013. (IV.05.) rendelet
módosítására.
Mivel a Pénzügyi Bizottság nem tölti be az SZMSZ-ben meghatározott funkcióját, munkát
nem végez, ezért megszüntetésre kerülne, amely nem azt jelenti, hogy megszűnik az

110
ellenőrzési joga a tisztelt képviselőknek. Továbbiakban ha a képviselő-testületnek bármilyen
kérdése, problémája van létrehozhat ad-hoc bizottságot, testületi bizottságot az érintett kérdés,
panasz kivizsgálására, vagy beadhatja írásban panaszát, amely ezek után kivizsgálásra kerül.
Bukta Mária polgármester
Szeretném hozzá hűzni, hogy a pénzügy bizottság végzett munkát, részt vett a költségvetés
készítésében. Azonban úgy gondolom, hogy a beszámoló a teljesítés után történik, a
költségvetés pedig kerüljön közvetlenül a képviselő-testület elé. Az ad-hoc bizottság
felállítására bármikor lehetőség van.
A település fejlesztési bizottság azért lenne felelős, hogy a falu „fizikai állapota, állaga”
javuljon, valamint részt venne a falu „csinosításában”, szépítésében.
A szociális bizottság elsőször felmérné a családok helyzetét lépésről lépésre, végrehajtaná az
Önkormányzat szociális rendeletét, szükség szerint bevonná a családgondozót, és ha
szükséges szankciókat alkalmazna.
A létrejövő két bizottság célja, hogy mindenki jól érezze magát Mezőszemerén.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A szociális bizottság feladata a Szociális rendelet betartatása, az itt élők gondjainak,
problémáinak megoldása, segítség nyújtás, a közösségi együttélés szabályainak betartása.
Gazsi László képviselő
Egyetértek a két bizottság létrehozásával. Szeretném megtekinteni a régi SZMSZ-t.
Jakab Géza képviselő
Az lenne az egyik kérdésem, hogy ilyen kis településen szükség van e a bizottságokra;
valamint az, hogy Bukta Lajos nem hasonló munkát végez?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Van átfedés, azonban neki más munkaköre van, ő családgondozó, Bukta Lajos sok mindent
megtett és megtesz, azonban vannak olyan problémák, amelyek már gyámügyi és rendőrségi
hatáskörbe tartoznak.
Több családnak például nincs WC-je, így a gyerekek az oviban sem tudják hogyan kell
használni, mire való, ezért az óvodában is ott végzik a dolgukat, ahol éppen tudják. Rövid
távon nem önkormányzati kérdés, azonban hosszú távon már igen. A büntetés nem megoldás,
először a probléma megoldásra kell törekedni.
Bukta Mária polgármester
Onnan kell indulni ahol vagyunk, a bizottság apró lépésekben tud előre haladni. Egyik napról
a másikra nem fognak megváltozni a dolgok. A település feltérképezése után elsődleges cél
segítségnyújtással javítani az itt élők életminőségén, és közösséget kovácsolni.
Kérem kézfelnyújtással szavazzon aki Mezőszemere Községi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.05.) rendelet módosításával egyetért.
A képviselő testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében elfogadta Mezőszemere Községi
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013 (IV.05) rendelet
módosítását.
Bukta Mária polgármester 17 óra 05 perc kezdettel zárt testületi ülést rendel el, megkéri a
lakosság részéről jelenlévőket, hogy az Önkormányzat tanácskozó termét hagyják el.
A testületi ülés 17 óra 30 perckor folytatódik.
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5.) Tiszteletdíjak megállapítása- polgármester, alpolgármester, képviselők
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselő testület tagjai megkapták az előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv
melléklete)
A törvény szabályozza, hogy a társadalmi megbízatású polgármesternek mennyi lehet a
tiszteletdíja, ez jelenleg Mezőszemere esetében bruttó 149.600.- Ft. A polgármester
költségtérítése a tiszteletdíjának a 15%-a lehet, amely 22.440.- Ft.
Bukta Mária polgármester
Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy korelnökként bruttó 140.000.- Ft-ért láttam el ezt a
feladatot; a költségtérítésem pedig 40.000.- Ft volt.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Kérem, aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kézfelnyújtással szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 76/2014. (XI.03.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Bukta Mária polgármesternek, mint
társadalmi megbízatású polgármesternek a tiszteletdíját
149.600.- forint/ hó összegben, míg költségtérítését az
illetmény 15%-ban azaz 22.440.- forint/ hó összegben
állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A rendelet tervezet szerint a képviselők tisztelet díja havonta bruttó 30.000.- Ft lehet, a
bizottságok külsős tagjának havi tisztelet díja bruttó 15.000.-.
Kérem, hogy aki egyetért a rendelet tervezettel az kézfelnyújtással szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület egyhangúlag egyetért a Mezőszemere
Község Önkormányzatának 7/2014 (XI.03) számú önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló önkormányzati rendeletével.
6.) Szociális tüzelőanyag igényléséről és szétosztásáról szól rendelet
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mivel a barnakőszenet ingyenesen leszállítják, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy azt
igényel. BM rendelet határozza meg, hogy egy személynek vagy családnak legfeljebb 10 q
szén nyújtható vissza nem térítendő, természetbeni juttatásként.
Bukta Mária polgármester
El szeretném mondani, hogy ma kaptunk e-mailt, melyben arról tájékoztatnak, hogy
1.946.910.- Ft összegű támogatást kap Mezőszemere Önkormányzata az igényelt 2.900.000.Ft. helyett.
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Jakab Géza képviselő
Mennyiben fog változni így a dolog? Az 1.946.910.- ft-ból mennyi szenet tud az
Önkormányzat vásárolni?
Bukta Mária polgármester
144 család számára számoltunk, családonként 6 mázsát. Azonban így a 6 mázsányi
mennyiséget sem tudjuk odaadni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Határidőre kellett pályázatot benyújtani. Az Önkormányzat feladata, hatásköre, hogy
rendelkezzen arról, hogy ki kaphat, mennyit és mi lehet a pályázatból kizáró ok.
Bukta Mária polgármester
A számítás alapja az volt, hogy kik részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.
Azonban a szétosztásnál a rendeletet kell alapul venni, valamint a beadott kérelmeket kell
megvizsgálni, figyelembe venni a kizáró okokat.
Kérem, hogy aki egyetért Mezőszemere Község Önkormányzatának szociális célú tüzelő
támogatás helyi szabályozásáról szóló rendeletével, azzal a módosítással, hogy a
háztartásonként adható tüzelő mennyisége legfeljebb 10 mázsa lehet, az kézfelnyújtással
szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület egyhangúlag egyetért a szociális célú
tüzelőanyag támogatás helyi szabályozásáról szóló rendelettel.
7.) Közterület elnevezéseiről rendelkező rendelet
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Jogszabály írja elő, hogy az Önkormányzatnak kötelező rendelkeznie a közterületek
elnevezéséről és házszámok megállapításáról. (Az előterjesztés és rendelet tervezet a
jegyzőkönyv melléklete.)
Bukta Mária polgármester
Az utcanevek kiírása az Önkormányzat kötelező feladata. A házszám kiírása a lakosság
feladata, azonban erre fel kell hívni a figyelmet.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A következő képviselő-testületi értesítőben fel kell hívni a lakosság figyelmét, arra hogy a
házszám minden lakásra kerüljön fel.
Bukta Mária polgármester
Kérem, hogy aki egyetért a rendelet tervezettel, az kézfelnyújtással szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta
Mezőszemere Község közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 9/2014
(XI.03) számú rendeletet.
8.) Készpénzről rendelkező rendelet
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mint azt a képviselő-testület az előterjesztésben megismerte az Önkormányzat jogszabályi
kötelessége a készpénzben történő teljesítések eseteiről rendelkezni. Ez annyit jelent, hogy
szabályozni kell a havi készpénzforgalmat, korlátozni szükséges a készpénz felhasználását,
különös tekintettel arra, hogy a jelenlegi készpénzforgalom szabálytalan és nagy terhet ró az
önkormányzatra minden tekintetben.
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Bukta Mária polgármester
Be kell vezetni a készpénz kímélő fizetési módot, aki az Önkormányzat alkalmazásában áll,
annak kötelezővé kell tenni a bankszámla nyitást, és annak használatát. Jelenleg több millió
forint az Önkormányzat készpénzforgalma, különösen hó elején munkabér- illetve segély
kifizetésekor.
Nyilván lesz olyan, aki nem tud számlát nyitni.
Gazsi László képviselő
A törvény úgy szól, azt írja elő, hogy joga van eldönteni mindenkinek, hogy hogyan kéri a
fizetését, amely lehet készpénzes kifizetés vagy bankszámlára utalás. Amennyiben a posta
kézbesíti a fizetést, vagy a segélyt az is nagy terhet ró az Önkormányzatra, ezért is szüntettük
meg ezt a fajta kifizetési módot.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzat érdekét kell figyelembe venni, éves szinte több százezer forint többlet
költség keletkezik a készpénz felvételből, valamint törvény sem engedi a nagy
készpénzforgalmat.
Jakab Géza képviselő
A törvénnyel nem lehet szembe menni, azt nem írhatjuk felül. Fel kell mérni a
közfoglalkoztatottaknál, hogy kinek van bankszámlája, és kinek nincs.
Farkas Tünde nemzetiségi önkormányzat elnöke
Ha a törvény nem kötelez akkor mi a teendő? A bankok nagyon sok költséget rónak az
ügyfelekre.
Molnár Irén képviselő
Fel kell venni a kapcsolatot a bankokkal, hogy telepítsenek automatát a településre.
Gazsi László képviselő
Egy bank sem fog automatát telepíteni, mivel sajnos nem éri meg.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mindenféleképpen csökkenteni kell a készpénzforgalmat.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért a rendelet elfogadásával, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 1 nem és 0 tartózkodás ellenében egyetért a rendelet-tervezettel.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014. (XI.05.) számú
önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő eseteiről (a rendelet a jegyzőkönyv
melléklete)
9.) Határozathozatal a polgármester megbízásáról a Leader csoportban
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztésben foglaltakat a képviselő-testület tagjai megismerték.
A Leader akció csoportban a község részvétele biztosított, azonban a képviselete nem. A
sikeres pályázatokhoz elengedhetetlen a település képviselete. Ezután Bukta Mária
polgármester képviseli Mezőszemere települést a Tisza-Tarna-Mente Leader
Akciócsoportban.
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7 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 77/2014. (XI.03.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a mai nappal visszavonta Bukta
Gábortól a Tisza-Tarna-Rima-Mente Leader Akciócsoport
Közhasznú Egyesület közgyűléseire vonatkozó képviseleti
jogosultságát, és egyben meghatalmazza Bukta Mária
polgármestert, hogy az egyesület munkájában –
visszavonásig- teljes jogkörrel képviselje Mezőszemere
települést.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
10.) Községi Önkormányzat temetőjének nyitvatartás meghatározása
Bukta Mária polgármester
Felmerült az igény, miszerint zárni kellene a községi temetőt. A lakosság panaszkodott, hogy
történtek eltulajdonítások, valamint átjáróként használják a temetőt. Célszerű lenne téli,
valamint nyári nyitva tartást meghatározni, ennek időpontját az előterjesztésben minden
képviselő megismerhette. Várom a javaslatokat, észrevételeket.
Molnár Irén képviselő
A téli nyitvatartási időszakot hosszúnak találom, mivel hamar sötétedik javaslom, hogy télen
16 órakor kerüljön bezárásra, nyáron viszont legyen nyitva este 21 óráig.
Jakab Gábor képviselő
És mindenszentekkor?
Jakab Géza képviselő
Milyen okok miatt éppen most? Nekem fura, hogy a temető kapu bezárásra kerül.
Bukta Mária polgármester
A temető kaput régebben is zárták. A mindenszentek ünnepe az más. Azért most, mert
érkezett panasz, hogy történt lopás, valamint átjáróként használják a temetőt. A
temetőgondnok mindig elérhető, bármikor kinyitja a kaput, ha szükséges, minden rendkívüli
dolog megoldásra kerül, akár nyitvatartási időn túl, akár hétvégén, vagy ünnepnapon. Azt
szeretném még elmondani, hogy minden kapu bezárásra kerül.
Jakab Géza képviselő
Javaslom, hogy kerüljön a főkapu bejáratához kamera felszerelésre.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Más településeken- szinte mindenhol- zárják a temetőt. A kamera jó ötlet, valamint egy
mozgásérzékelős lámpa is felszerelésre kerülhetne.
Bartók István képviselő
Minden településen zárják a temetőt, itt is szükséges. A rendkívüli események pedig
megoldásra kerülnek, a temetőgondok rugalmas.
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Bukta Mária polgármester
Felteszem szavazásra, aki egyetért a határozati javaslattal azzal a módosítással, hogy a nyári
időszakban a temető este 21 óráig tartson nyitva, az kézfelnyújtással szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 78/2014. (XI.03.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a mai nappal a Temető nyári
időszakban (április 15-től szeptember 30-ig) 06.00 órától
21.00 óráig tart nyitva, míg téli időszakban (október 01-től
április 14-ig) 07.00 órától 18.00 óráig tart nyitva.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
11.) Határozathozatal a Mezőszemerei Kék Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület
tekintetében a „Mezőszemerei” jelző használatáról
Bukta Mária polgármester
Felteszem a kérdést, hogy az előterjesztésben foglaltakkal mindenki egyetért-e?
Jakab Géza képviselő
A kék nefelejcset egybe kell írni, maga a virág egyben van írva. A papírok kitöltésénél erre
nagyon oda kell figyelni.
Bukta Imre képviselő
Nyelvészetileg lehet külön is írni.
Bukta Mária polgármester
Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
7 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 79/2014. (XI.03.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
úgy határozott, hogy a mai nappal térítésmentesen
hozzájárul ahhoz, hogy a Kéknefelejcs Népdalkör
egyesületként történő működése során a „Mezőszemerei”
névmegjelölést használja. Továbbiakban az egyesület neve
Mezőszemeri Kéknefelejcs Hagyományőrző Egyesület.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
11.) Egyebek
Bukta Mária polgármester
Az előző képviselő-testülettől korelnökként kaptam felhatalmazást arra, hogy a Füzes
Takarékkal felvegyem a kapcsolatot a régi takarékszövetkezet épületének megvásárlásáról
szóló tárgyalások megkezdésére. A tárgyalások elkezdődtek, az épületre a Füzes Takarék
részéről az árajánlat 3.000.000.- Ft azaz három millió forint + áfa. Az ingatlan mérete kívülről
is látszik, azonban szeretnénk belülről is megtekinteti, amelyre holnap fél 10 kor lesz
lehetőség, ezért várom a tisztelt képviselőket, hogy nézzük meg együtt.
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November 1 naptól ismét indult hosszabb távú közfoglalkoztatás, amelyben 40 fő
közfoglalkoztatottnak szerettünk volna munkát biztosítani, de a munkaügyi központ csupán
20 főt tud biztosítani, és dologi költségre sem kaptunk támogatást. A közfoglalkoztatási
keretszerződés 2015. február 28-ig tart, azonban a munkamorál kívánni valót hagy maga után,
ennek javítása érdekében a segédmunkások szerződése 1 hónapig tart. Akivel nem lesz gond,
nem lesz igazolatlan hiányzása, valamint nem lesz indokolatlanul táppénzen, annak a
szerződése meghosszabbításra kerül. Az a cél, hogy mindenki dolgozzon.
A egyháztanács tagja, Bukta Ferencné gratulált és sok sikert kíván a képviselőtestület
munkájához. Felmerült annak lehetősége, hogy az atya megáldja a képviselő-testületet, ez
lenne a kérdésem, hogy mit szólnak ehhez képviselő társaim?
Jakab Gábor képviselő
Én elfogadom, nem vagyok egyház ellenes.
Bartók István képviselő
A ciklus végén talán, azonban ez lehetőség a jó kapcsolat kialakítására az egyházzal.
Gazsi László képviselő
Már próbálkoztunk a jó kapcsolat kialakítására, azonban az egyház elzárkózott.
Bukta Mária polgármester
Jól esett a megkeresés, és jó ötletnek tartom. Az áldást az atya adja egy mise keretén belül,
nyitás lehetne ez az egyház felé.
Szeretném, ha úgy mint 4 évvel ezelőtt most is történne eszmecsere a pedagógusokkal. Egy a
célunk.
Bartók István képviselő
Nem látom ennek akadályát, egyeztetünk, keresünk megfelelő időpontot és helyszínt.
Jakab Géza képviselő
Az lenne kérdésem, hogy ha van a közmunkásoknak munkafelügyelőjük, valamint van
falugondnok is akkor miért van baj a munkafegyelemmel?
Bukta Mária polgármester
Közel 100 főt foglalkoztatunk.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Van egy tanulási folyamat, ezeket az embereket meg kell tanítani dolgozni. A faluban több
helyen dolgoznak, nem tudunk mindenhol egy időben ott lenni, valamint a temetőgondnok aki a munkafelügyelő is- a temetőben lévő feladatait is ellátja.
Bartók István képviselő
Úgy gondolom, hogy a munkafelügyelő jól látja el ezt a feladatát, egy ember azonban nem tud
mindenhol ott lenni. Brigádvezetőket kell felelősségre vonni, a jó dolgozókat pedig ki kell
emelni, pozitívan megkülönböztetni.
Jakab Gábor képviselő
Tudatni kell a dolgozókkal a kizáró okokat, valamint határozott időre kell őket kizárni a
programokból. Nem szabad kilátástalan helyzetbe hozni őket.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Amennyiben fegyelmivel kerül megszűntetésre a munkaviszony, akkor nem kap semmit akár
évekig, de senki nem önhibáján kívül kerül ebbe a helyzetbe, senki nem kerül reménytelen
helyzetbe.
Gazsi László képviselő
Azt szeretném kérdezni, hogy a Mező-Rima Kft ügyeivel mi a helyzet? Az ügyvezetővel,
Horváth Gáborral egyszer találkoztunk. Vannak az önkormányzatnak pályázatai beadva,
nyertes pályázat esetén a Mező-Rima Kft csinálhatná a kivitelezést, nem pedig külsős cég.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A pályázatok kivitelezését a pályázatot kiíró cég végzi. A MVH által kiírt pályázatoknál
konkrét szakember végzi a számításokat, tehát szakemberre van szükség, ami sajnos nincsen.
Nincsenek új pályázati lehetőségek, az évekkel ezelőtt pályázatok valósulnak meg most. Az
újabb pályázatok kiírása 2015 januárjában lesz várható.
Gazsi László képviselő
Akkor fel kell számolni a céget.
Bartók István képviselő
Amennyiben a kft megszűnik, lesz lehetőségünk pályázatok benyújtására? A pályázatokat be
kell adni, meg kell próbálni, még ha nem is nyerünk, de a későbbiekben lesz egy kész anyag,
amit adott esetben újra be lehet nyújtani.
Gazsi László képviselő
A készpénz forgalom csökkentése érdekében is javaslom, hogy az Önkormányzatnál kerüljön
bevezetésre az üzemanyag kártya használata. Javaslom 3 kártya igénylését; egyet a Start
munkaprogramban nyert autóra, egyet a traktor tankolására, valamint egyet a fűnyírásra
használt üzemanyag vásárlására.
Szeretném megtekinteni 2014. június 1. naptól az üzemanyag számlákat.
Jakab Gábor képviselőtársam érdeklődött, hogy milyen számítástechnikai eszközt vegyen;
úgy gondolom, hogy az önkormányzat biztosíthatna laptopot a képviselőknek. Lehetne
pályázni, vagy akár használt eszközt is vásárolni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom, hogy a képviselők mondjanak le a tiszteletdíjukról részben vagy egészben.
Bukta Mária polgármester
Ez egyenlőre tárgytalan, de figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Bartók István képviselő
Az iskolában vannak leselejtezendő gépek.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A nemzetiségi önkormányzatnak szüksége lenne gépparkra.
Jakab Gábor képviselő
Az óvoda fűtésével kapcsolatosan lenne kérdésem. Azt szeretném kérdezni, hogy az ott lévő
szén meddig lesz elég, mert véleményem szerint kevés lesz.
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Bukta Mária polgármester
Az óvodavezető intézi a tüzelőt.
Gazsi László képviselő
Azt szeretném kérdezni, hogy a 16 darab fa kivágása, amelyről határozat született, hol tart?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Először a temetőben és az óvodában lévő fák kerülnek kivágásra a közeljövőben, még
november hónapban. A ravatalozó, valamint a kerítés melletti fák egy része biztosan
kivágásra kerül, mivel veszélyesek. A kivágott fák helyére, facsemeték kerülnek ültetésre. Az
óvodában lévő fák szárazak, ezek is kivágásra, majd pótlásra kerülnek. Az idősek otthonánál
2 fa, a Bercsényi útnál 1, a templom oldalánál pedig 2 fa kerül kivágásra. A fa telepítés nem
volt túl sikeres, ezeket ismét pótolni kell. Az lenne kérdésem, hogy gömbakác helyére milyen
fa kerüljön elültetésre?
A falukép rendezése kapcsán felvettem a kapcsolatot az Egri építésügyi hatósággal, 8-12
épület kerül kényszerbontásra, valamint fel kell keresni a félig összedőlt házat tulajdonosait,
és kötelezni őket az ingatlan rendebetételére.
Bartók István képviselő
A Hársfa úton is van 2 fa, amelyet ki kellene vágni.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Írásban kellene a kérelmet beadni, viszont a kivágott fa pótlásáról gondoskodni kell.
Bukta Mária polgármester
Szeretném a testület felhatalmazását kérni, arra, hogy a parkot fagyal bokorral, sövénnyel
ültessük körbe. A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a park sövénnyel beültetésre
kerüljön.
A MEFAVÍZ KFT megnyerte a pert a Heves Megyei Vízművel szemben; a pénzből a kft az
önkormányzat felé fennálló tartozását rendezi. Szükséges lenne a vezetékek cseréje, valamint
egy szoftver vásárlása is. Indokolt lenne egy Egerfarmossal közös testületi ülés.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az egerfarmosi és mezőtárkányi közös szennyvíz projekt nem indult be, gondolkodni kellene
azon, hogy hogyan tudnánk ehhez a prokejthez csatlakozni. Szükséges lenne egy falugyűlés
összehívása.
Bukta Mária polgármester
Először fel kell mérni az igényeket, azonban erre a falugyűlés nem alkalmas, mert nem
minden lakos tud eljönni. Személyesen kell mindenkivel fel venni a kapcsolatot valamilyen
formában.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A MEFAVÍZ pénze nem az önkormányzatot illeti, hanem a Kft.-t. Ebből a pénzből jut
fejlesztésre is.
Bartók István képviselő
A szennyvíz beruházással kapcsolatban félnek az emberek attól, hogy a nem fizetők helyett is
ki kell fizetni a díjat. Az lehetne a megoldás, hogy a rákötés ingyenes legyen.
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Bukta Imre képviselő
A „Kisvakond” épülete után, a Szabadság út 119. szám alatt van egy ingatlan, amely a
legrégebbi ház a faluban. Ennek a tulajdonosával felvettem a kapcsolatot, hogy mik a tervei
az ingatlannal. Nem áll szándékában az ingatlant eladni -mivel az eddigi felújítás már igen
sokba került- azonban ha felajánl az önkormányzat 3 hektárnyi területet, akkor hajlandó
lemondani az ingatlan tulajdon jogairól. A területre azért lenne szüksége, mert itt is szeretne a
szobihoz hasonló (Malomvölgyi tábor) ökomenikus tábort létrehozni. Ezzel az falu is jól
járna, mert folyamatos lenne a kapcsolat a külvilággal, valamint lehetőség lenne
beruházásokra, programokra.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 20 perckor bezárta.
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