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Jegyzőkönyv
Készült:

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2015.
december 7 (hétfő) délután 17 óra 45 perc kezdettel

Az ülés helye:

Mezőszemere Község Önkormányzat Tanácskozó Terme
3378 Mezőszemere, Május 1 út 36.

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol:
Tanácskozási joggal meghívottak:
Jegyzőkönyvvezető:
Lakosság részéről:

Bukta Imre képviselő
Dr. Tanárki-Fülöp István jegyző
Ficsór Kálmánné Óvodavezető
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási f.ea.
Mihály Andrea pénzügyi előadó
Farkas Tünde
Bukta Lajos
Koholák Sándor
Bányi Tiborné
Szűcs Józsefné
Jakab Lívia
Kovács Anna

Napirendi pontok
1.) Közmeghallgatás
2.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
Előadó: Bukta Mária polgármester
3.) Tájékoztató a Mefavíz Nonprofit Kft. helyzetéről
Előadó: Nagy Róbert ügyvezető
4.) Elvi hozzájárulás a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi működésbe adásáról
Előadó: Bukta Mária polgármester
5.) Egyebek
Zárt ülés:
6.) Települési támogatások elbírálása
Bukta Mária polgármester
Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott hat
képviselő-testületi tag közül öt jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Elmondja, hogy
Bukta Imre képviselő jelezte, hogy nem tud a mai képviselő-testületi ülésen részt venni, igazoltan van
távol.
Az ülés napirendjével és a jegyzőkönyvvezető személyével a képviselő-testület egyhangúan egyetért,
nincs más javaslata.
1.) Közmeghallgatás
A közmeghallgatásról külön jegyzőkönyv készült.

67
2.) Tájékoztató a 2015. évi költségvetés időarányos teljesítéséről
Bukta Mária polgármester
Mezőszemere Községi Önkormányzat, Gondozási Központ és a Mezőszemerei Óvoda 2015. október
31-ig gazdálkodás teljesítéséről készült írásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.
Összegezve alapvetően jól állunk, a teljesítés 80 %-os. A feladatfinanszírozás a kötelező és az önként
vállalt feladatokra fedezetet biztosít, hitelfelvétel nélkül gazdálkodunk.
A napirendi ponthoz nem érkezett kérdés, észrevétel.
3.) Tájékoztató a Mefavíz Nonprofit Kft. helyzetéről
Bukta Mária polgármester
Nagy Róbert ügyvezető a mai ülésen nem tud jelen lenni.
Határoztunk arról, hogy az eredménytartalékból a törzstőkét megemeljük, de ezt a bíróság nem fogadta
el.
Hasznos lenne, ha az Kft.-t az Önkormányzat működtetné, akár Mezőszemere magában, akár
Egerfarmossal közösen. Nincs az Önkormányzatnak több saját cége, más települések üzemeltetnek
céget. Akár bevétel is keletkezhetne ebből. A működési költségek minimálisak; a könyvelési díj 5 000
Ft, valamint az ügyvezető járandósága Br. 30 000 Ft.
Gazsi László képviselő
Ez a cég el tudja látni a településen a feladatokat, azon keresztül történhetnek a beszerzések, amelyek
után az áfa visszaigényelhető. A munkaügyi központ közvetíthet szakembereket.
Molnár Irén alpolgármester
Egyeztetni kell Egerfarmossal.
Bukta Mária polgármester
A Munkaügyi Központnál sajnos nincsen jó szakember, akit ki tudnának közvetíteni.
Arról kell dönteni, hogy szüksége van e Önkormányzatnak a cégre, valamint, hogy az Egerfarmossal
közösen működtessük továbbra is. Amennyiben közös működtetést javasol a képviselő-testület, úgy
felhatalmazást kérek arra, hogy megkezdhessem Egerfarmos polgármesterével az egyeztetéseket, aztán
közös testületi ülésen határozunk a továbbiakról.
Bartók István képviselő
Ha hozzájárul a település fejlődéséhez, fejlesztéséhez akkor mindenképpen meg kell tartani.
Jakab Géza képviselő
Nincs rálátásom a Kft-ére, ezért nem tudok véleményt nyilvánítani.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere Község Önkormányzata a Mefavíz Kft. Egerfarmos Község
Önkormányzatával közösen tovább üzemeltesse és felhatalmazza Mezőszemere település
polgármesterét arra, hogy Egerfarmos polgármesterével az erről szóló tárgyalásokat megkezdje az
kézfelnyújtással szavazzon.
5 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
109/2015. (XII.07.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Egerfarmos Község Önkormányzatával
közösen tovább üzemelteti a Mefavíz Nonprofit Kft.-t.
A képviselő-testület felhatalmazza Bukta Mária polgármester
Asszonyt arra, hogy Egerfarmos település polgármesterével
kezdje meg a tárgyalásokat.
Határidő:

értelem szerint
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Felelős:

Bukta Mária polgármester

4.) Elvi hozzájárulás a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi működtetésbe adásáról
Bukta Mária polgármester
Ismerteti a 2015. december 7.-ei Heves Megyei Hírlap cikkét, amely a jegyzőkönyv melléklete.
A falu jövője érdekében pályázunk a közmunka programokra – amely a gyerekek számára minta,
példa lehet arra, hogy munkába kell járni. Ezt lehetne javítani a gyermekek erkölcsi nevelésével,
amely a családra is kihathat. Szerettem volna Mezőszemerén állandóan jelenlévő papot, ezért kerestem
meg Apát Urat. Ennek kapcsán merült fel, hogy lehetőség lenne az Általános Iskola egyházi
működtetésbe adásáról. November 30-ára kaptunk időpontot az Érsekségre, dr. Németh Zoltán Úrhoz
az Oktatási Osztály vezetőjéhez.
Németh Zoltán Úr elmondta, hogy nem jellemző az ilyen kis létszámú iskolák –mint a mezőszemerei
74 fővel működő- egyházi üzemeltetése. További lépésként a képviselő-testület elvi hozzájárulása
szükséges, amely nem jár további kötelezettséggel.
Várom a véleményeket.
Bartók István képviselő
A tankerület igazgató a főnököm, nem kerülhetem meg a hivatali utat.
A tantestület véleménye, hogy nem szeretnének egyházi iskola lenni – 14 pedagógusból 10 arra
szavazott, hogy továbbra is a KLIK üzemeltesse az iskolát, 2 pedagógus szavazott az egyházi
fenntartásba adásról, 2 pedagógus pedig tartózkodott.
A mezőszemerei iskola helyzete stabilizálódott, jók az eredményeink, sok mindent teszünk is ezért. A
tankerület igazgató is büszke a szemerei iskolára, valamint az itteni pedagógusok erőfeszítéseire, ezért
elsők között kaptam miniszteri dicséretet, amelyhez a tantestület munkája is kellett.
Végre elmondható, hogy jó a szakmai irányítás, stabil a működés.
Ha a KLIK-nek nem éri meg akkor hogyan éri meg az Egyháznak fenntartani az iskolát? Ha az
Egyházhoz átkerülünk nem biztos, hogy neki is megéri majd. Vannak fenntartásaink. Ha nem muszáj,
akkor ne váltsunk.
Rossz az iskola épületének állapota, amelynek felújítására nem lett be adva a pályázat.
Az más településre elvitt gyermekeket nem fogják visszahozni, ugyanis csak a fenntartó változna.
Elképzelhető tagintézmény esetén is, hogy a felsősöket ugyanúgy elviszik; társulás esetén is
megszűnhet a felsőt tagozat (szabályzat van a létszámról).
Fontos lenne a megbeszélés, garanciák vállalása, amelyet –meglátásom szerint- nem tudnak vállalni.
Gazsi László képviselő
Fordítva kellene csinálni; először meg kellene tekinteni egy Egyház által működtetett iskolát, meg
kellene kérdezni a szülők és a pedagógusok véleményét.
Érdeklődtem a füzesabonyi Egyház által működtetet iskolával kapcsolatban, és arról számoltak be,
hogy nem sokan járnak oda, sok szülő viszi más iskolába a gyermekét.
Mezőszemere nem vallásos, még az ünnepeken sem járnak igazán templomba.
Garancia kellene arra, hogy minden így marad.
Jakab Gábor képviselő
Az újság cikk Recskről szól, ahol Jobbikos a polgármester, az ott beterjesztett csomag sok részből áll,
mint például részletes jellemzés az iskoláról, a tanári kar véleménye az egyházi iskoláról, a szülők
véleményéből és az Apát Úr véleményét is tartalmazza.
Ha Mezőszemere testülete és szülők is támogatnák az Egyházi működtetésbe adást, viszont az iskola
nem, akkor nem lenne harmóniában a csomag.
Úgy gondolom, hogy ne csináljon olyan a testület, amely bármelyik féllel szembe megy. Akkor kell,
amikor minden elem együtt lesz.
Én most ezt nem tudom támogatni, de idővel, ha pozitívan alakulnak a dolgok, akkor át fogom
gondolni. Most nem tartom szükségesnek a határozat hozatalt.
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Molnár Irén alpolgármester
Meg kell tudni, hogy milyen feltételei vannak az átvételnek, mit kell tennie, lesz e bármilyen
kötelezettsége az Önkormányzatnak.
Ezek a gyerekek nem fognak eljárni másik iskolába, és ezáltal nem fognak iskolába sem járni, amely
életminőség romláshoz vezet majd. A régiósítás során előfordulhat, hogy alsó tagozat sem marad
majd, ezek után pedig majd az egyháznak sem kell majd.
A KLIK-nél is vannak finanszírozási problémák, késedelmes fizetések.
Az iskola felszereltségek, eszközei jók, amely köszönhető Igazgató Úrnak.
Egyházi iskola esetén megmaradna mind a pedagógusok, mind pedig a technikai dolgozók állása. Ha
elviszik a felső tagozatot nem kellenek majd a tanárok sem. Mi lesz velük akkor?
Járjunk utánna, hogy melyik lenne a jobb, ez egy elvi hozzájárulás.
Egy bizonyos időre szóló egyházi garancia nyugodt helyzetet teremtene.
Jakab Géza képviselő
Sok kérdés merült fel bennem.
Miért nem lehet tájékoztatást adni határozat hozatal előtt?
Ha 74 fős összlétszámból elmegy a felső tagozat, akkor mennyi gyermek marad?
Bartók István képviselő
Felső tagozat nélkül 50-54 fő marad.
Jakab Géza képviselő
Ha 50 gyermek marad akkor ki lesz a fenntartó, mi lesz a tanárokkal. Van erre ígéret?
Úgy gondolom, nincs értelme elvi nyilatkozatot tenni. Dr. Németh Zoltán jöjjön és tartson
tájékoztatót. Kérdezzük meg a már egyházi kezelésű iskolák igazgatóit, tanárait és az oda járó
gyermekek szüleit, hogy mi változott.
Bartók István képviselő
A tanárok az iskolaközpontokban kapnának munkát.
dr. Tanárki- Fülöp István jegyző
Az informálódástól nem zárkózik el a testület, sőt gyakorlatilag pontosan ezt szeretné. Az elvi
hozzájárulás meghatalmazás információszerzésre, amit anélkül is megtehetné, megtehetett volna
polgármester asszony, de nem tette.
Bukta Mária polgármester
Ez az elvi hozzájárulás ahhoz kell, hogy tudjunk informálódni. Az informálódás után is lehet nemet
mondani. A pedagógusok bére nem változna, és a jubileumi jutalom is megmarad.
Nem akartam titokban tárgyalásokat folytatni.
Ha valaki, akkor én tiszteletben tartottam a pedagógusokat mindig. Alapvetően polgármesterként a
falu érdekét kell szem előtt tartanom. Ha meg sem próbáljuk, akkor előfordulhat, hogy központosítás
lesz és nem fognak iskolája járni, amely növeli a bűnözés esélyét. Elébe kell menni a problémáknak.
Úgy néz ki, hogy az Egyház a 74 fős létszámmal is partnerként tekint ránk, amelyet ki kellene
használni. A garanciákról még kár lenne beszélni. Ha itt most nem születik elvi hozzájárulás, akkor
nem lesz tovább erről mit beszélni.
Később kell majd határozat, valamint a szülők hozzájárulása.
Szeretném felolvasni Bukta Imre képviselő levelét. A levél a jegyzőkönyv melléklete.
19 óra 05 perckor Bukta Mária polgármester 5 perc szünetet rendel el.
Bukta Mária polgármester
Ez elvi hozzájárulás. Az iskola sorsa Mezőszemere jövője, az ott dolgozók sorsáról van szó.
Az Egyház finanszírozása jó.
Sok segítséget kér az iskola az önkormányzattól, és a segítséget mindig megkapta. A villanyszerelő
úgy vállalta a fűtés javítását, ha azt az Önkormányzat fizeti.
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Igazgató Úr bejelented, hogy érintett vagy?
Bartók István képviselő
Nem.
Bukta Mária polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Bartók István képviselő érintettként nem szavazhat, az kézfelnyújtással
szavazzon.
1 igen 5 nem és 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület a javaslatot elutasította.

Bukta Mária polgármester
Javaslom, a testület tartson név szerint szavazást. Aki egyetért azzal, hogy a névszerinti szavazásra
kerüljön sor az kézfelnyújtással szavazzon.
6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
110/2015. (XII.07.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a mezőszemerei általános iskola egyházi
fenntartásba adásának előzetes előkészítő munkálatainak
elrendelésében névszerinti szavazást tart.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bukta Mária polgármester

Bukta Mária polgármester
Molnár Irén egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere Község
Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi működésbe
adásáról.
Molnár Irén alpolgármester
Igen
Bukta Mária polgármester
Jakab Gábor képviselő egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere
Község Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi
működésbe adásáról.
Jakab Gábor képviselő
Nem
Bukta Mária polgármester
Bartók István képviselő egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere
Község Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi
működésbe adásáról.
Bartók István képviselő
Nem.
Bukta Mária polgármester
Jakab Géza képviselő egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere
Község Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi
működésbe adásáról.
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Jakab Géza képviselő
Tartózkodom.
Bukta Mária polgármester
Gazsi László képviselő egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere
Község Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi
működésbe adásáról.
Gazsi László képviselő
Nem.
dr. Tanárki- Fülöp István jegyző
Bukta Mária polgármester egyetért azzal, hogy elvi határozatot hozzunk arról, hogy a Mezőszemere
Község Önkormányzata megkezdje a tárgyalásokat a Mezőszemerei Általános Iskola egyházi
működésbe adásáról.
Bukta Mária polgármester
Igen.
A név szerinti szavazás eredményeként megállapítom, hogy a képviselő-testület 2 igen 3 nem 1
tartózkodás mellett a javaslatot elutasította.
5. Egyebek
Bukta Mária polgármester
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2015. december 10-én reggel 6 órától este 6 óráig lehet a
veszélyes hulladékot leadni az Önkormányzat udvarán, melyet az NHSZ Tisza 2015. december 14-én
szállít el, a szállítás összege 60 000 Ft + áfa.
Települési támogatásként 500 000 Ft lehet még elkölteni, amelyből javaslom, hogy 3 000- 5 000 Ft
összegben tartós élelmiszer csomag kerüljön összeállításra és a legrászorultabbakhoz juttassuk oda. A
legrászorultabbak listájában összeállításával az igazgatási főmunkatárs kolleganőt szeretném
megbízni. Aki szeretné látni az összeállított listát, azt kérem most jelezze.
Bukta Mária javaslatával minden képviselő egyetért, Gazsi László képviselő jelezte, hogy szeretné
látni az összeállított listát.
Jakab Géza képviselő
A legjobban rászorultak kapjanak. A Szociális Bizottság tekintse át a listát.
Bukta Mária polgármester: Javaslom, a testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett
hatalmazzon meg, hogy a rászoruló kérelmezők részére a költségvetés által engedett keretek között
fejenként 3 000 – 5 000 Ft értékű természetbeni juttatást állapítsak meg a Szociális Bizottság
javaslatának a figyelembe vételével, a testület utólagos tájékoztatása mellett.
6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
111/2015. (XII.07.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghatalmazza Bukta Mária polgármester Asszonyt, hogy a
rászoruló kérelmezők részére a költségvetés által engedett
keretek között fejenként 3 000 – 5 000 Ft értékű természetbeni
juttatást állapítson meg a Szociális Bizottság javaslatának a
figyelembe vételével
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
Bukta Mária polgármester
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Bukta Mária polgármester
Decemberben még két rendezvényre kerül sor, december 18-án lesz a Falu karácsonya, majd december
21-én az immár hagyományos év végi összejövetel, vacsora.
Azt szeretném kérdezni, hogy mikor kezdődjön a Falu karácsonya, meddig van iskola?
Bartók István képviselő
Javaslom a délután három órát kezdő időpontként.
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Támogatást szeretnék kérni az ovisoknak karácsonyra, valami ajándékot a fa alá. Az Óvodának nincs
anyagi lehetősége. December 12-én –szombaton- délig tartana nyitva az Óvoda, valamint december
21-től 2016. január 4-ig zárva lennénk.
Köszönöm szépen.
Molnár Irén alpolgármester
Javaslok 1 000 Ft-ot gyerekenként.
Bukta Mária polgármester
Igazgató Úr úgy tudom, hogy az iskolának is kellene karácsonyi ajándék.
Javaslok 1 000 Ft-ot tanulónként.
Aki egyetért azzal, hogy az óvodába és az iskolába járó gyermekek karácsonyra 1 000 Ft/fő
ajándékban részesüljenek, az kézfelnyújtással szavazzon.
1 igen 5 nem és 0 tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
112/2015. (XII.07.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Mezőszemerei Óvodába, valamint a
Mezőszemerei
Általános
Iskolába
járó
gyermeket
személyenként 1 000 Ft karácsonyi ajándékban részesüljenek.
A képviselő-testület megbízza Ficsór Kálmánné óvodavezetőt,
valamint Bartók István iskola igazgatót az ajándékok
beszerzésével.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Bartók István iskola igazgató

Jakab Géza képviselő
A fakivágással kapcsolatban várom a tájékoztatást, ugyanis polgármestert asszony azt ígérte, hogy
fogja tájékoztatni a képviselő-testületet a vállalkozóval történő megbeszélésről.
Bukta Mária polgármester
A vállalkozó megkeresett, hogy pótolná a fákat, megkereste a temetőgondnokot, valamint az
óvodavezetőt, hogy pótolja a fákat, ami tudomásom szerint meg is történt.
Jakab Géza képviselő
Van szerződés?
dr. Tanárki- Fülöp István jegyző
A fák kivágásáról csak határozatok vannak, a fák pótlásáról meg lett kötve a szerződés.
Jakab Géza képviselő
Abban benne van a tuskózás is? Várható pénz a vállalkozótól? A több kivágott fák árára gondolok.
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Semmi olyan fa nem lett kivágva, amely veszélyes és indokolt lett volna azokat kivágni. Azok a fák
lettek kivágva, amelyeket csak ki kellett dönteni.
dr. Tanárki- Fülöp István jegyző
A vállalkozó nem kapott pénzt az Önkormányzattól.
Bukta Mária polgármester
A testület kiszabta a büntetést. Magánemberként megteheted a feljelentést.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária polgármester megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 20 perckor bezárta.
K.m.f.

Bukta Mária
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
jegyző

