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Jegyzőkönyv
Készült:

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
2014. december 01. –én (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
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
Farkas Tünde nemzetiségi önkormányzat elnöke
Jegyzőkönyvvezető:
Mihály Andrea pénzügyi előadó
Lakosság részéről:
Szűcs Józsefné
Bukta György
Napirendi pontok:
Nyílt ülés:
1.) 2015 évi munkaterv elfogadása
2.) Háromnegyed éves beszámoló elfogadása
3.) Mezőszemere közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiája
4.) Gondozási Központ érdekképviseleti fórumba új tag választása
Zárt ülés:
5.) Alpolgármester választás
6.) Segély kérelmek
Nyílt ülés:
7.) Egyebek
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. Javasolja két új napirendi pont felvételét; első napirendi pontként a Szihalmi
Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését és a Mezőtárkányi Közös Hivatalhoz való
csatlakozást, hatodik napirendi pontként pedig a 39/2013 (V.29) számú határozat
visszavonásának megtárgyalását. A képviselők a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal,
valamint az új napirendi pontok felvételével és a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő
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személyével egyhangúlag egyetértenek. A képviselő-testület tagjai az ülésre az
előterjesztéseket megkapták. Felteszi a kérdést, hogy van e valakinek ezzel kapcsolatban
kérdése, észrevétele.
1.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése és a Mezőtárkányi Közös
Hivatalhoz történő csatlakozás
Bukta Mária polgármester
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete 28/2014 (IV.09.) számú
határozatával kifejezte csatlakozási szándékát a Laskó- Rima-menti Szociális Ellátó- és
Gyermekjóléti Intézményfenntartó mikrotársuláshoz. Mezőszemere a házi segítségnyújtás
tekintetében kíván csatlakozni a mikrotársuláshoz, melynek tárgyalásai megkezdődtek. A
tárgyalások során felmerült annak lehetősége, hogy Mezőszemere Község kilép a Szihalmi
Közös Önkormányzati Hivatalból és csatlakozik a Mezőtárkányi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz.
Mezőszemere tekintetében az állami normatíva jelenleg 15.567.225.- ft, amennyiben a
Mezőtárkányi Közös Önkormányzati Hivatalhoz csatlakozna az állami normatíva
18.000.000.- Ft lenne. Ez azt jelenti, hogy Mezőszemere is jobban járna, valamint a többi
település is. Azonban a csatlakozást nem csak a számok teszik indokolttá. A közös
önkormányzat 5.000.000 Ft-os hiányát Szihalom község lakosság szám arányosan osztotta
szét, ennek értelmében Mezőszemere még 2.000.000 Ft-ot fizet a közös kiadásokra.
A közös hivatal nem működik megfelelően, többször kértük, hogy biztosítson Szihalom- mint
a munkáltatói jogkör gyakorlója- adóügyi előadót, mivel ennek megléte fontos lenne. Az
aljegyző úr próbálkozásai rendszerint sikertelenek voltak.
Úgy ítélem meg, hogy Mezőszemere érdeke azt kívánja, hogy Szihalomi Közös
Önkormányzatból váljunk ki és csatlakozzunk Mezőtárkány Közös Hivatalhoz.
A jövőben a nagyobb beruházás véghez vitele a cél.
Bukta Imre képviselő
A mezőszemerei hivatal vezetője a szihalmi jegyző? Ki a mezőtárkányi hivatal vezetője és mi
fog történni aljegyző úrral a csatlakozás esetén? Elképzelhető, hogy más településen is fog
munkát végezni?
Mennyi a lakosság szám a három településen?
Bukta Mária polgármester
A hivatal vezetője a szihalmi jegyző, Mezőtárkánnyal történő csatlakozás esetén a
mezőtárkányi jegyző lesz a hivatal vezetője. Azonban a mezőtárkányi jegyző 4 település
jegyzői feladatait már nem tudja ellátni, ezért aljegyző úr munkájára továbbra is szükség lesz.
Elképzelhető, hogy egy-két napot nem Mezőszemerén fog dolgozni aljegyző úr. Ezzel a
költségek is csökkenek, mivel 4 település fogja fizetni a 2 jegyző bérét.
A három település – Mezőtárkány, Dormánd, Egerfarmos- összlakossága 3400 fő,
Mezőszemerével együtt pedig 4600 fő. Felmerült annak a lehetősége is, hogy Szihalom is
csatlakozik, de akkor már az össz lakosság szám meghaladja az 5000 főt.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jegyző esetében a munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Mezőtárkány jegyzőjével
jó munkakapcsolatban vagyunk jelenleg is, így a továbbiakban is jól fogunk tudni együtt
dolgozni.
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Bukta Imre képviselő
Mi történik ha a négy település lakosságszáma meghaladja az ötezret?
Bukta Mária polgármester
Folyamatosan csökken a lakosság szám, nem gondolom, hogy ez a veszély fenn áll.
Mezőszemere érdeke azt kívánja, hogy csatlakozzunk és ebben Mezőtárkány illetve a többi
település is partner hiszen ők is jobban járnak. Vagy most váltunk, vagy erre 5 évig nem lesz
lehetőségünk.
Bukta Imre képviselő
Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy Mezőtárkányhoz kíván csatlakozni, akkor Szihalom
perelhet-e?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem perelhet Szihalom, törvény adta lehetőség. 2000 fő lakosság szám alatt csak speciális
esetben van lehetőség – sok kisebbség – önálló önkormányzatot működtetni. Amennyiben a
csatlakozási szándék sikertelen, nem sikerül azt megoldani, akkor a Heves Megyei
Kormányhivatal jelöli ki, hogy melyik település hová csatlakozik.
Jakab Géza képviselő
Mióta áll fenn az tény, hogy a Szihalommal Közös Önkormányzat nem működik
megfelelően? Sok mindenben segített Szihalom.
Milyen nagy beruházásokról van szó?
A mezőszemerei lakosság mit nyer a csatlakozással?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Anyagilag nem biztos, hogy mindig jöttünk ki jól, nem minden tekintetben jártunk jól, de a
szihalmi belső ellenőrzési szabályzatoknak köszönhetően szűntek meg a szabálytalanságok az
Önkormányzatnál.
A csatlakozás 2013-ban törvényi kötelezettségünk volt.
A mezőtárkányi csatlakozással a lakosság nyer, ha a fejlesztésekre több pénz jut, így például
az alapvető hivatali eszközöket van lehetőség fejleszteni, amely során a ügyfelek magasabb
szintű kiszolgálása válik lehetővé.
Bukta Mária polgármester
A nagy beruházások esetén a munkahely teremtő beruházásokról van szó. A négy település
összefogásával nagyobb ennek a lehetősége.
Bukta Imre képviselő
Szihalommal egyenrangú partneri kapcsolatra számítottunk, de sajnos Szihalom alsóbb
rendűként tekintett Mezőszemerére. Mezőtárkány, Egerfarmos, Dormánd hasonló gondokkal
küzd, így remélhetőleg egyenrangú félként fognak minket kezelni.
Bartók István képviselő
A munkahelyteremtő beruházások kapcsán is hasonló településekkel kell társulni. A
közmunka átmeneti megoldás, hosszabb távon kell gondolkodni.
Fontos az is, hogy ne kerüljön megszüntetésre munkahely.
Jakab Géza képviselő
Ha 60 nap állt rendelkezésre, akkor miért most került ez a testület elé?
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A négy településnek kellett volna összeülni. Ha nem működik a Mezőtárkányi közös Hivatal,
akkor lesz e arra lehetőség, hogy ebből kiváljunk?
Gazsi László képviselő
A hivatal társul, a falu marad, annak a képviselő-testület lesz a vezetője. Az önkormányzat és
a hivatal különböző dolog. A 3 millió forint nem az önkormányzat költségvetésében jelenik
meg, tehát semmit sem veszítünk.
Bukta Mária polgármester
Sikeres, jól működő önkormányzatok vannak mind a három településen.
Aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban való
részvételét 2014. december 31. napjával megszüntesse, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 81/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Szihalmi Közös Önkormányzati
Hivatalban való részvételét 2014. december 31. napjával
meg kívánja szüntetni, ezért az arról szóló megállapodást
felmondja.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere község társuljon a Mezőtárkányi Közös
Önkormányzati Hivatalhoz az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 82/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy társulni kíván a Mezőtárkányi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz 2015. január 01.
napjával, ezért törvényes határidőn belül az erről szóló
megállapodást megköti.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
2.) 2015. évi munkaterv elfogadása
Bukta Mária polgármester
A munkaterv a kötelezően tárgyalandó napirendi pontokat tartalmazza, ez természetesen az
aktuális feladatok megtárgyalásával változhat. (A 2015. évi munkaterv a jegyzőkönyv
melléklete)
Jakab Géza képviselő
Az idei évben még nem tárgyalta a képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot.
Bukta Mária polgármester
A választás előtt határozott a képviselő-testület a csatlakozási szándékról, illetve a mai zárt
ülésen fogjuk tárgyalni a beadott pályázatokat.
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Aki elfogadja a képviselő-testület 2015. évi munkatervét az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 83/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy elfogadja a képviselő-testület 2015.
évi munkatervét.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
Képviselő-testület
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
3.) Háromnegyed éves beszámoló elfogadása
Bukta Mária polgármester
Az előterjesztést, valamint a munkaanyagot mindenki megkapta. Van valakinek kérdése,
észrevétele? (az előterjesztés és a beszámoló a jegyzőkönyv melléklete)
Bartók István képviselő
Az elhúzódó tartozás milyen összegű?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Ez a tartozás 13 millió forint, és 2009. évi.
Jakab Gábor képviselő
Azt szeretném kérdezni, hogy a mezőőri szolgálat működik e?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen működik.
Bukta Mária polgármester
Aki elfogadja Mezőszemere Község Önkormányzat és intézményeinek 2014. III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 84/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy 190.052 eFt bevétellel és 175.909
eFt
kiadással
elfogadja Mezőszemere Község
önkormányzat és intézményei 2014. III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Bukta Mária polgármester
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
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4.) Mezőszemere közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiája
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégia elkészítése azért vált szükségessé, mert létrejött
Magyarországon a bűnmegelőzési tanács. A bűnmegelőzési tanács elindította a 100*100, majd a
100*250 elnevezésű bűnmegelőzési programot. A jövőben azokat a településeket fogják
kiemelten támogatni, akik rendelkeznek bűnmegelőzési stratégiával. A bűnmegelőzési tanács
pályázatain való részvétel feltétele is a stratégia megléte. Kiemelten fontos a helyi kisebbséggel
való együttműködés, valamint a sport.
Bartók István képviselő
Az általános iskola Támop program keretein belül együtt működik a rendőrséggel. A rendőrség
munkatársa tartott már előadást a drog használat veszélyeiről és következményeiről, valamint a
bűnmegelőzésről a diákoknak is és a szülőknek is.
A Tutor alapítvány előadásán is részt vettek a 7. és 8. osztályos tanulók, ez az előadás az áldozat
védelemről szólt.
Igyekszünk a megelőzésre, figyelem felhívásra törekedni, nagy figyelmet fordítani a gyermekek
egészséges fejlődésére.
Bukta Mária polgármester
Mezőszemere a kiemelt státuszba tartozik, a 250*100 programba Heves megyében 16 település
tartozik. Az állandó rendőri jelenlét beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Fontos, hogy bevonjuk
az intézményeket, a lakosságot; fórumokat, programokat szervezzünk.
Gazsi László képviselő
A polgárőrség a rendőrség bevonásával már tartott előadást. Ez az előadás inkább az
idősebbeknek szólt, azonban minden korosztály számára lesz előadás.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért Mezőszemere község közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájával, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egy hangúlag az alábbi
határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 85/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
megvitatta Mezőszemere közbiztonsági és bűnmegelőzési
stratégiáját és úgy határozott, hogy elfogadja azt.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester

5.) Gondozási Központ érdekképviseleti fórumba új tag választása
Bukta Mária polgármester
Az önkormányzat- mint fenntartó- részéről javaslom Gazsi László képviselőt az
Érdekképviseleti Fórumba.
Jakab Gábor képviselő
Mi lesz a feladata?
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Kriston Istvánné intézményvezető
Az Érdekképviseleti Fórumhoz fordulhatnak a bentlakók a panaszaikkal, a Fórum a
panaszokat továbbítja felém, majd ha nem megfelelő az intézkedés akkor a fenntartónak
továbbítja a panaszt. Erre nem szokott sor kerülni, mivel közvetlen kapcsolat van a
bentlakókkal, így leginkább személyesen oldjuk meg a felmerülő problémákat. Ezenkívül
évente legalább egyszer ülésezik a Fórum.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Gazsi László képviselő legyen az Érdekképviseleti Fórum fenntartó
általi képviselője az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egy hangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 86/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Gazsi László képviselőt választja a
Gondozási Központban működő Érdekképviseleti
Fórumba a fenntartó képviselőjeként.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
6.) A képviselő-testület 39/2013 (V.29.) számú határozatának visszavonása
Bukta Mária polgármester
Ismerteti a 39/2013 (V.29.) számú határozatát (a határozat a jegyzőkönyv melléklete).
A pályázatírótól kaptam meg Somfai Péter tervező telefonszámát, aki már több településen is
készítette az utak terveit. Újabb utak kerüljenek e a felújítandó utcák közé, vagy maradjon így
ahogy van?
Szűcs Józsefné lakos
További utcák is lettek ígérve, és ezek között az utcák között sem szerepel a Bercsényi utca.
Gazsi László képviselő
A Bercsényi úton a vízelvezetést kell megoldani, az árkot kell kitakarítani.
A falu összes útja 16 km hosszú.
Jakab Géza képviselő
Kettő tervező került csak szóba, a Monalisa Bt és Somfai Péter. Miért?
Jakab Gábor képviselő
A határozat visszavonása milyen következményekkel jár? A Monalisa Bt. hogyan fogja
kezelni? Mennyi utcát
Bukta Mária polgármester
A Monalisa Bt. megbízására már van határozat, de a munka elakadt, nincs szerződés
módosítás. Somfai Pétert a pályázatíró ajánlotta, az ő árajánlata biztosan kevesebb lesz, mivel
ő áfa körön kívüli, tehát az áfa összegével csökken az összeg.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A határozat visszavonása semmilyen következménnyel nem jár, mivel a határidők már
lejártak.
Bukta Imre képviselő
Az útépítési tervek elkészítése önkormányzati bevételből kerül finanszírozásra. Lesz
lehetőség arra, hogy a már elkészült tervek költségeire pályázatot nyújtsunk be?
Én javaslom, hogy váltsunk; vonjuk vissza a határozatot.
Gazsi László képviselő
Pályázat benyújtásakor könnyebben lehet még több utcát is beletenni a pályázatba.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a 39/2013 (V.29) számú határozat visszavonásra kerüljön, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 87/2014. (XII.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
úgy határozott, hogy visszavonja a 39/2013 (V.29.)
számú határozatát, amelyben megbízta a Monalisa
Tervező és Szolgáltató Bt-t Mezőszemere Község
Önkormányzat területén lévő utcák engedélyezési és
kiviteli, valamint felújítási tervek elkészítésére.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária polgármester
Bukta Mária polgármester 18 óra 50 perc kezdettel zárt testületi ülést rendel el, megkéri a
lakosság részéről jelenlévőket, hogy az Önkormányzat tanácskozó termét hagyják el.
A testületi ülés 19 óra 40 perckor folytatódik.
9.) Egyebek
Bukta Mária polgármester
Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a településről 58 fő igényelt 60
literes hulladék gyűjtőt. Vannak az igénylők között olyanok akik nem fizetnek, illetve olyan
lakcímre is kérték a 60 literes szemetes, ahol nincs bejelentett lakos. Ezek alapján
megközelítőleg 40 lakosnak lesz jogosultsága a hulladékgyűjtő edény cseréjére. A sértetlen,
tiszta kukákat vissza kell szállítani Tiszafüredre és ott lehet kicserélni. Nyilván az emberek,
főként az idősek ezt nem tudják megoldani, de önkormányzati autóval megoldható lenne.
Kérem képviselő társaim beleegyezését. A képviselő-testület egyhangúlag hozzájárul ehhez.
A Tisza-tó Rádió képviseletében Újvári László hírszerkesztő, műsorvezető megkereséssel
fordult az önkormányzathoz együttműködés céljából. Szeretnék képviselő társaim, hogy a
Tisza-tó Rádió tájékoztassa a régiót a Mezőszemerén történt eseményekről? A képviselők
szeretnék az együttműködést.
2014. december 4.-én kötelező képzés lesz a képviselő-testület tagjainak. Szeretném kérdezni,
hogy mindenki megkapta-e az anyagot és mindenki részt tud e venni?
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal azonnali inkasszóval leemelte az NHSZ Tisza felé fennálló
tartozás egy részét az Önkormányzat számláiról. Ezen összegek között volt a szociális tüzelő
anyag ára, valamint a Munkaügyi Központ által utalt 20 fő közfoglalkoztatott bére is. A
Gondozási Központ számláján van még az Önkormányzatnak pénze; a munkabérek és a
segélyek kifizetésre kerültek. Kifogással éltem az önkormányzati államtitkárnál az inkasszó
miatt, az NHSZ Tisza leállította az azonnali inkasszót. Az államtitkár kiemelten kezeli
Mezőszemere helyzetét. Megkerestem Dr. Gordos Csaba ügyvédet is, aki végrehajtási
kifogást írt. Bízom benne, hogy a 13 millió forint rendkívüli önkormányzati támogatást
megkapjuk.
Az Önkormányzat működőképessége megmaradt.
Bukta Imre képviselő
Az NHSZ Tisza Kft felé fennálló tartozás 2009-ig képződött, az előző polgármester
trehánysága hozta ilyen helyzetbe az önkormányzatot.
Bartók István képviselő
Konszolidáció?
Bukta Mária polgármester
A konszolidáció során a hitelek kerültek átvállalásra.
Gazsi László képviselő
Bukta Gábor hagyta ki, úgy mint a Remondis és a Kálmánházi Húsüzem tartozását is.
Jakab Gábor képviselő
Azt szeretném kérdezni, hogy a Bercsényi út 6. szám alá most beköltözők hoztak e már bérleti
szerződést?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, megkötötték a szerződést, amely jogszerű.
Bukta Mária polgármester
Az állattartó telepről hívtak, hogy Jakab Géza képviselő úr szeretne bemenni, valamint a
beosztásokban szabálytalanságokat vélt felfedezni. Szeretném elmondani, hogy a telep zárt
üzemi terület, senki sem léphet be, sem családtag, sem idegen. A munkavállalók 12 órás
váltásban dolgoznak, igyekeznek helyt állni, és mivel a plusz órákat nem áll az önkormányzat
módjában kifizetni ezért azt szabadidőben kapják meg. Nem történt, és nem is fog történni
törvénysértés. Megkérném képviselő urat, hogy amennyiben bármilyen információra van
szüksége forduljon hozzám.
Bukta Imre képviselő
Engem sem engedtek be.
Jakab Géza képviselő
Nem tudtam, hogy polgármester asszonytól kell engedélyt kérni. Nem akartam bemenni, az
ott dolgozók tájékoztattak arról, hogy a falugondokkal van lehetőség megnézni a telepet. Nem
találtam törvénytelenséget, voltak olyan dolgok amiket nem értettem, ezért kérdeztem az ott
dolgozóktól, valamint a falugondnoktól is. Nem értem miért nem lehet belépni.
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Bukta Mária polgármester
Zárt üzemi terület, velem kell egyeztetni.
Jakab Gábor képviselő
Jól tudom, hogy a Damjanich út 4. szám alatti ingatlan végrehajtás alatt áll?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A tulajdonos az ingatlant felajánlotta az államnak, így a jelenlegi tulajdonos az eszközkezelő.
Bartók István képviselő
A Somogyi Béla úton található közkifolyó elromlott, folyamatosan folyik; szólni kellene a
vízműnek.
Szeretném kérdezni, hogy a fenyő ünnep hogyan fog alakulni?
Bukta Mária polgármester
A Falu karácsony már harmadik alkalommal kerül megrendezésre december 19-én. A
nyugdíjasok és az iskolások fognak műsor adni. Felmerült annak a lehetősége, hogy a műsor
az iskola tornatermében kerüljön megrendezésre, majd ezután folytatódjon a program a
faluház udvarán, ahol mézeskaláccsal, beiglivel, forralt borral és teával várjuk a vendégeket.
Valamint szeretnék, ha idén rendhagyó módon adventi vásár is megrendezésre kerülne.
Javaslom, hogy az iskola tornatermében a műsor délután kettőkor kezdődjön.
Bukta Imre képviselő
Szeretném, ha készülne az idén adventi koszorú a parkban, vagy a templom előtt, és minden
vasárnap együtt a lakossággal kerülne meggyújtásra. Ennek a legfőbb célja a
közösségkovácsolás, az ünnep közös várása.
Farkas Tünde Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
A közfoglalkoztatottaknak sok panaszuk, gondjuk van, rosszul bánnak velük a munkavezetők.
Kézben kell hordják a fát.
Bukta Mária polgármester
És mit szeretnének?
Farkas Tünde Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Hogy emberként bánjanak velük és ne kézben és hátukon kelljen fát hordaniuk.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 21 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Mária
polgármester

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

