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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012.
március 28-án (szerda) du. 18 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak:Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol:--------Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kriston Istvánné
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselő testületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi termőföldek haszonbérleti szerződése
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi termőföldek haszonbérleti szerződése
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Házi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Előadó: Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője.
4.) Sportfejlesztési koncepció elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc jegyző
5.) Központi Konyhával kapcsolatos kérdések megbeszélése
Előadó: Bukta Lajos képviselő
6.) SZMSZ elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
7.) Eb rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
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1.) Az Önkormányzat tulajdonában álló külterületi termőföldek haszonbérleti
szerződése.
Bukta Gábor polgármester
Több alkalommal próbáltunk már leülni a SZEMERE MAG Kft képviselőjével,
különböző okok miatt nem jött eddig létre , most itt van Kockás László és a gazdák közül
is sokan eljöttek Bukta Imre képviselő úr meghívására.
Én egy pár szót mondanék, aztán átadnám a szót a képviselő testületnek.
Volt az Önkormányzatnak a Kálmánházi Húsüzemmel földbérleti szerződése, ezt szerette
volna a SZEMERE MAG Kft a saját nevére áttenni a földhivatali bejegyzést, de ez idáig
nem jött létre. Most az a kérdés, hogy az Önkormányzat képviselő testülete hogyan
szeretné hasznosítani. Ehhez szeretnék kérni véleményeket, javaslatokat a képviselők
részéről.
Bukta Imre képviselő
Két területről van szó, a SZEMERE MAG Kft-vel kapcsolatban. Az egyik a belterület, a
másik a külterület hasznosítása.
A külterületi szántók bérlete lejárt, és azért húzódott ez ilyen sokáig mert mi szerettünk
volna a SZEMERE MAG Kft-vel egy megállapodást úgy, hogy továbbra is maradnának
náluk a külterületi szántók, valamint a belterületi földek, ahol nagyobb területek egybe
vannak. Ezek használatáért cserébe az Önkormányzat bizonyos gépmunkákat szeretett
volna kérni tőle, amik összefüggtek azzal-ami a jegyző úr javaslata volt-, hogy a bontásra
ítélt házakat esetleg gépmunkával segít lebontani.
Az önkormányzat tartozik hússzámlákkal a Kálmánházi Húsüzemnek, amely tartozást
most „megörökölt” a SZEMERE MAG Kft, mivel jogutódként van bejegyezve.
Viszont földbérleti díjjal meg mi szerintünk ő tartozik az Önkormányzatnak.
2007 júniusában befizetett 7,5 M Ft fejlesztési támogatást, ami vissza nem térítendő
támogatás, és utóbb írtak egy nyilatkozatot, hogy ez tartalmazza a földbérleti díjakat előre
ki tudja meddig. Ez egy egyoldalú nyilatkozat. Mi nagyon vártuk Tóth urat tavaly
december óta.
Egyik délelőtt a képviselő testület össze lett hívatva, akkor jött el Kockás László, aki
közölte, hogy ő arra nincs felhatalmazva, hogy megtárgyaljuk ezeket a
számlatartozásokat, viszont elhozta a szerződést, ami egy biankó haszonbérleti szerződés
volt, nem volt rendesen kitöltve.
Akkor közölte Tóth úr telefonon, hogy akkor lesz egy másik és ha az ki lesz töltve akkor
hozza el. Azon a délelőtti napon a szerződést nem tudtuk aláírni.
A mai napi vártuk Tóth urat, aki még mindig nem jött el, hogy ezeket a tartozásokat
rendezzük le.
A külterületi szántókat szemerei gazdák is érdeklik. Jegyző úr kérésére, akit csak el
tudtam érni itt vannak. Van ez 24-25 hektáros 3 terület aminek a bérleti hasznosítását
szeretnénk most megbeszélni.
Tavaly mikor Gazsi László képviselőtársammal bent voltunk a füzesabonyi
Földhivatalban földhasználóként Mezőszemere Önkormányzat van bejegyezve.
A gazdákat kérdezem, hogy ez azt jelenti-e, hogy a mezőszemerei Önkormányzat jogosult
felvenni az állami támogatást, vagy a bérlő mert volt egy érvényes szerződésünk a
Kálmánházi Húsüzem Kft-vel, 2006-tól most telt le.
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Bukta Gábor polgármester
Szeretném elmondani, hogy a Kálmánházi Húsüzem Kft-vel van szerződése az
Önkormányzatnak jelen pillanatban is, mivel jogutódként van bejegyezve a SZEMERE
MAG Kft, ezért a két területre a 35/31-re 16,6 hektár , a tanítók földjére ami 6,5 hektár
szerződés van 2014.december 31-ig.A 06/1-es részre nem volt szerződés, és a mai napig
sincs senkivel szerződése az Önkormányzatnak.
Ha a földhasználó, aki bérbe vette nem jelenti be ez az ő baja, őt fogják érte megbüntetni.
Csőke Zoltán
Mivel a szerződés nincs bent a Földhivatalnál ezért nem őt fogják megbüntetni.
Bukta Gábor polgármester
A szerződés bent van a Földhivatalnál, itt is ki volt függesztve 2002-től kezdve a
Földhivatalnál van egy élő szerződés jelen pillanatban is.
Tavaly áprilisban a SZEMERE MAG Kft azt szerette volna hogy az ő saját nevére kösse
meg a szerződést, már egy éve hogy húzódik és még most sincs lerendezve.
A mai nap Kockás László azért jött el, hogy vagy megköttetik ma a szerződés, vagy azt
mondja, hogy nem kell neki a föld, nincs rá szüksége, az önkormányzat nem adja neki
oda, akkor onnantól kezdve nincs miről beszélni. De ezt mindenképpen le kell valahogy
rendezni.
Tehát a Földhivatalnál élő szerződés van.
Bukta Mária képviselő
Szeretnénk látni a szerződést, mikor lett megkötve?
Bukta Imre képviselő
Hány évre van megkötve?
Kockás László
8 évre, 2015 január 1-ig szól a szerződés.
Bukta Imre képviselő
Használóként a mezőszemerei Önkormányzat van bejegyezve, ezt nekem még a Tóth úr
mondta
Gazsi László képviselő
Ezt a legutolsó találkozáskor mondta Tóth úr, hogy ő szeretné kihagyni Kálmánházát és a
saját nevére - a SZEMERE MAG Kft-re - szeretné megkötni a földbérleti szerződést a
mezőszemerei Önkormányzattal. A Kálmánháza nevet el akarja hagyni.
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Bukta Mária képviselő
Ha jogutód, akkor nem kell átkötni semmilyen szerződést.
Bukta Gábor polgármester
Itt vannak a szerződések, de minden képviselőnek le lett már másolva legalább ötször.
2006 december 28-án mindenkinek a szerződését átkötötték a Kálmánházi húsüzemnél, a
lakosokét is. Ez ugyanakkor köttetett meg.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Akkor miért kellett a szerződéseket átkötni?
Bukta Gábor polgármester
Azért mert a SZEMERE MAG Kft szerette volna, ha másképp jelennek meg egyes
dolgok, malmi1-es búza szerepelne33 kg-ban.
Bukta Imre képviselő
E szerződés alapján a földhasználónak a Kálmánházi Húsüzem, vagy a SZEMERE MAG
Kft kellene, hogy bejegyezve legyen a Földhivatalnál, de nem így van.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az állami támogatást ki tudja így felvenni?
Bukta Imre képviselő
Jegyző úr maga volt bent a Földhivatalban? Be van jegyezve?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Nincs bejegyezve.
Bukta Imre képviselő
Akkor ki kapja az állami támogatást? Senki?
Kockás László
Én nem tudom, hogy a Kálmánházi kapta-e vagy nem.
Bukta Mária képviselő
Most miért kell akkor új szerződés ha van élő szerződése a SZEMERE MAG Kft-nek?
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Kockás László
Van egy élő szerződésünk 2015 január 01-ig. A földhasználat nincs bejegyezve. Annak
idején amikor be kellett volna a Kálmánházi Húsüzem részéről, aminek a jogutódja most
már a SZEMERE MAG Kft, ez nem lett bejelentve és a Földhivatalnál ha most be akarja
jelenteni, akkor visszamenőleg hektárankét 1000 Ft büntetést kell fizetni, ami azt jelenti,
hogy 400.000 Ft-ot. De ha megkötjük az új szerződést, és a testület azt mondja, hogy ide
adja bérbe a mai naptól, akkor ezt a 400.000 Ft-ot nem kell befizetni. Ezért kellene az új
szerződés.
Bukta Imre képviselő
Az állami támogatás 58.000 Ft körül van, ez 22 hektárral számolva az kb. 1,2 M Ft évente.
Most vagyunk a 6. évben, ez majdnem 7 M Ft.
Ki az, aki ezt a pénzt felvette?
Csőke Zoltán
Ezt az MVH meg tudja mondani.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Tehát ennek az új szerződés megkötésének az a lényege, hogy a 400.000 Ft-os büntetést
ne kelljen kifizetni. Ezt már ezelőtt 5 hónappal is elmondhatta volna a Tóth úr.
Bukta Imre képviselő
Engem a Tóth úr hétvégén felhívott telefonon és azt mondta, hogy új szerződést kell kötni,
de ő 33 kg-nál többet nem tud adni. Én mondtam neki, hogy az Önkormányzatnak az a
lényeg, hogy minél több bevétele legyen. Ő ennyit tud adni, de mi adjuk annak akinek
akarjuk. Ha most új szerződést kell kötni, akkor véleményem szerint bárkivel meg lehet
kötni.
Én úgy gondolom , hogy nem hívtuk meg feleslegesen a gazdákat mert meg lehet tartani
az árverést. Új szerződés kell.
Bukta Gábor polgármester
Csak a 06/1-esre kell új szerződés, mert a másik érvényes.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A másik mivel élő szerződés arra nem lehet licitálni.
Bukta Imre képviselő
A 8 évre szóló szerződés megkötése hibás döntés volt, 5 vagy 10 évre szoktak szerződést
kötni.
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Bukta Gábor polgármester
A környezettudatos gazdálkodás miatt meg volt határozva, hogy mennyire kell.
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom, hogy itt ma döntés ez ügyben nem fog születni. Ezt a két szerződést
meg kell valakivel vizsgáltatni, hogy tényleg érvényes-e. A gazdák ma csak a 06/1-re
licitálhatnak, illetve a belterületekre.
Tóth úrnak el kellett volna jönni ezeket megbeszélni, de sajnos úgy látja ez a testület,
hogy nem kezel bennünket partnerként.
Kockás László
Gazsi László mikor szólt a napokban , hogy a start munkaprogram miatt meg kellene
művelni a földet, hogy eltudják a zöldséget, sárgarépát vetni, akkor mi mentünk és
csináltuk.
Bukta Gábor polgármester
Kérdezném a jelenlévőket, hogy a szerződéskötéssel kapcsolatban van-e valakinek
kérdése, vagy mehetünk a második napirendi pontra?
Bukta Imre képviselő
Meg kell tudni azt, hogyha nincs bejegyezve földhasználóként a Kálmánházi Húsüzem
Kft, akkor az Önkormányzat kivel köthet új szerződést, vagy kötelező-e vele kötni.
2.) Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi termőföldek haszonbérleti
szerződése.
Bukta Gábor polgármester
A belterületi telkek közül 15 darabot most az Önkormányzat használ a start
munkaprogramba lettek ezek a területek bevonva használatra.
De a többi meg van, ebből eddig 6 darabot kértek ki használatra, és van még 20 olyan
terület amelyet lehetne művelni.
Azt mondtuk, hogy 3 Ft/m2 áron adjuk oda bárkinek.
Gazsi László képviselő
A SZEMERE MAG Kft a nagy gépeivel ezeket a területeket nem tudja megművelni, de az
itt jelenlévő gazdák közül aki kisebb gépekkel rendelkezik azok igen. Nem biztos, hogy
pénzt kérnénk a gazdáktól amennyiben valaki igényt tartana valamelyik területre, ennek
fejében az önkormányzatnál maradt terület megművelését kérnénk.
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Bukta Mária képviselő
Az első napirendi pontnál nem beszéltük meg, hogy mi lesz a 06/1-es területtel.
Bukta Gábor polgármester
Ha valakit érdekel az a terület ami 1,7 hektár, a megközelíthetősége problémás, mivel
körben a SZEMERE MAG Kft földje van.
Gazsi László képviselő
Van-e önként jelentkező arra a kisgazdák közül, aki nekünk tudna segíteni abban, hogy a
start munkaprogram keretén belül használt önkormányzati területeket megművelné, a
talajt előkészítené. Szerződés alapján kérnénk, nem ingyen.
Bukta Imre képviselő
Hol vannak még nagyobb belterületi területek, amik nem kellettek a SZEMERE MAG
Kft-nek?
Gazsi László képviselő
A Gárdonyi úton, Hunyadi úton van 7 telek, de már Jakab László kért kettőt, úgyhogy ott
van még 5 telek, a Tárkányi úton is van még 2 telek, az Ady úton is van 6 telek. A Jókai
úton 6 telek, meg a Kölcsey úton is 6 telek. A Partizán úton pedig 1 telek van.
Van itt még bőven terület, ha valakit érdekel.
Bukta Imre képviselő
Az előző testületi ülések valamelyikén megállapítottuk, hogy 3 Ft/m2 áron lehet bérelni
egy-egy portahelyet,1 fő maximum 2-őt bérelhet.
Ezt most lehetne módosítani, ha van olyan nagyobb egybefüggő terület, akkor arra szintén
lehet állami támogatást kérni.
Bukta Gábor polgármester
Ahol nagyon gazos a terület, ott az első évben nem is kérünk pénzt attól aki bérbe veszi.
Jakab Zoltán
Én nagyon szívesen besegítek az Önkormányzatnak a munkaprogram kapcsán a talaj
előkészítésben, de én úgy gondolom, hogy a SZEMERE MAG Kft bérli azokat a
területeket, amik hoznak is valamit, akkor meddig tart egy géppel végig menni és
megcsinálni azt a talajt.
Gazsi László képviselő
Meg is csinálták, Kockásnak szóltam és tényleg megcsinálták a Jókai utat, de most a
Tárkányi úton lévő földeket kellene megművelni.
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Bukta Gábor polgármester
Azt a területet nekünk holnap reggel vagy legkésőbb pénteken meg kellene csinálni
valakinek, mert oda még hagymát kellene duggatni, valamint oda menne burgonya és
majd a bab.
Én úgy gondolom, ha már a többit megcsinálták Kockásék, akkor ezt is megfogják.
Kockás László
Reggel ott kezdünk és előkészítjük a talajt.
Bukta Gábor polgármester
Van-e ezzel kapcsolatban kérdése valakinek? Amennyiben nincs, megköszönöm a
gazdáknak a részvételt.
Bíró Rita képviselő 19.10-kor távozott.
3.) Házi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.
Bukta Gábor polgármester
Köszöntöm Kriston Istvánnét a Gondozási Központ vezetőjét és át is adnám neki a szót,
valamint Bukta Lajos képviselőnek mivel ezzel kapcsolatban ők tudnak beszámolni, ők
érdeklődtek a lehetőségek iránt.
Kriston Istvánné
Az intézményi térítési díjjal kapcsolatban volt egy felvetés a múltkor, mégpedig az, hogyha a
házi segítségnyújtás díját 0 Ft-ra csökkentenénk, akkor valószínű nagyobb lenne az
érdeklődés a szolgáltatás iránt.
A nyugdíjas klubban voltunk, ahol elmondtuk ezt a lehetőséget. Én azt látom, hogy lenne
érdeklődő. Már többen jelezték is, hogy igényelnék a házi segítségnyújtást. Valószínű, hogy
fel tudnánk fejleszteni úgy, hogy 3 gondozónő lássa el ezt a feladatot, 3 gondozási körzetben,
27 gondozottal.
Jegyző úr tájékoztatott, hogy a Működési engedély módosítását a Szociális Gyámhivatalnál
kezdeményezi.
Az intézményi térítési díjakat április1-én meg kell állapítani, valamennyi szociális szolgáltatás
tekintetében: a házi segítségnyújtás, az étkeztetés, illetve a bentlakásos idősek otthona
tekintetében is.
Ezt általában a költségvetés elfogadása után kell megtenni.
A házi segítségnyújtásnál ebben az évben 160 Ft/órára jönne ki az intézményi térítési díjtavaly 155 Ft/óra volt- de a képviselő testület ennél alacsonyabb összegben is megállapíthatja,
de el is törölheti. Erre a jogszabály lehetőséget ad. Természetesen minden szolgáltatásnál meg
lehet állapítani alacsonyabb összegben.
A házi segítségnyújtásnál az lenne akkor a kérdés, hogy a képviselő testület elfogadja-e az
intézményi térítési díj 0 Ft-ra való lecsökkentését.
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A 27 fővel számolt normatíva majd hogy nem fedezi a házi segítségnyújtás kiadását.
Gazsi László képviselő
Mennyi lehet a max. fő akit be lehet vonni ebbe a szolgáltatásba?
Kriston Istvánné
1 gondozónőre 9 gondozottat lehet számolni, de nekünk még a Működési engedélyünkben 12
fő van, tehát 1 gondozónőre 6 fő van engedélyezve. Ezt kellene módosítani egyrészt 9 főre,
másrészt pedig bővíteni a gondozási körzetek számát 2-ről 3-ra.Ezt azt jelenti, hogy 3
gondozónőre lesz szükség.
Gazsi László képviselő
Mind a 3 főnek szakképzettnek kell lenni?
Kriston Istvánné
Nem, 50 %-os szakképzettségnek kell lenni. Egyenlőre nem kell felvenni új dolgozót, mert
Dudás Enikő visszajött GYES-ről, és ő házi gondozónő, a másik Bukta Gáborné, ők ketten a
szakképzett dolgozók, és van a start munkaprogram keretén belül Képes Ferdinándné aki nem
szakképzett.
Bukta Mária képviselő
Ha most dönt a testület a 3 körzetről, és ingyenessé teszi a díjat, akkor az azt jelenti, hogy
még egy közalkalmazottat fel kell venni?
Bukta Gábor polgármester
Egyenlőre nem, majd csak akkor ha a létszám ezt igényli
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben a képviselő testület egyetért azzal, hogy a házi segítségnyújtásban 3 körzet
kerüljön kialakításra, ezáltal módosításra kerüljön a Működési engedély, valamint, hogy
ingyenes legyen a térítési díj április 1-től, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő testület 7 igen 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Kriston Istvánné
A másik dolog az intézményi térítési díj megállapítás az gyakorlatilag formális, mert az
étkezésnek a térítési díja az meg lett állapítva decemberben, ehhez csak most hozzászámoltam
a mostani költségvetésből az intézményi térítési díj maximum összegét, ami 1078 Ft/főre jött
ki, és ehhez képest a testület 682 Ft-ban állapította meg az intézmény térítési díjat az
étkezéshez.
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Bukta Mária képviselő
Az az ebéd amit kihordanak a faluba 1078 Ft-ba kerül?
Kriston Istvánné
Nem annyit fizetnek érte, hanem csak a 682 Ft-ot
Ez az 1078 Ft úgy jön ki, hogy a működési költség, a bér és minden költség rajta van. Ez az
összeg szerepel a költségvetésben. Ebből lejön a normatíva és ez elosztva napra, főre, 262
napra és a 19 főre, amire meg van igényelve a normatíva.
Ezt kell most a rendeletbe bevenni, hogy ennyire jön ki az összeg. Az önkormányzat
fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról
szóló 3/2011(III.22.) számú rendeletet 2 számú mellékletét kell módosítani.
Még az idősek otthona térítési díjáról szólnék. Szeretnék javaslatot tenni a szállásdíj
emelésére.
Kiszámoltam kétféleképpen, 8 és 10 %-os emeléssel.
A jelenleg fizetendő összeg az 66.060 Ft. 8%-os emeléssel 69.300 Ft,
10 %-os emeléssel pedig 70.080 Ft-ra jönne ki a szállásdíj. Véleményem szerint a 10 %-os
emeléssel sem sok még a térítési díj a többi, környező Gondozási Központok térítési díjához
képest. Ehhez a nyugdíj összegének 86.600 Ft-nak kell lenni, mivel csak a 80 %-a kérhető el
térítési díjként. Még ezzel az összeggel sem változna azoknak a száma akiknek az
önkormányzat pótolja ki a hiányzó részt az alacsony nyugdíjuk miatt.
Bukta Gábor polgármester
Mit javasol a képviselő testület? 8 vagy 10 %-os emelés legyen?
Gazsi László képviselő
Én a 10 %-ot javaslom, de Kristonné látja jobban a helyzetet.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Szociális Otthonban a térítési díj 10 %-os emeléssel 70.080 Ft
legyen, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 fő igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület egyhangúlag elfogadta a
Gondozási Központ térítési díjairól szóló 2. számú melléklet módosítását:
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő testületének 3/2012 (III.28.)számú
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézményi ellátásokról.
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2.számú melléklet A Gondozási Központ térítési díjai:
Idősek Otthonában 2012. évre megállapított önköltség 95.290-Ft/fő
A képviselő testület döntése értelmében az intézményi térítési díj összege 2012 április 01-től:
Napi étkezési díj+szállásdíj: 860 Ft+ 1476 Ft=2336 Ft/nap
Havi térítési díj:
2336 Ft X30 nap =70.080 Ft
Házi segítségnyújtás esetén a gondozás 2012 április 01-től térítésmentes.
A szociális étkeztetés önköltsége 2012 évben: 1078 Ft.
Az étkeztetés intézményi térítési díja: 682 Ft/ fő 2012. január 01-től.
Az étkezésért jövedelemarányosan kell térítési díjat fizetni:
JÖVEDELEM

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)

0-28500

260

28501-35000
35001-40000
40001-45000

285
350
400

45001-50000

450

50001-55000
55001-60000
60001-65000

500
550
600

65001-70000
70001 Ft- tól

650
682

Kriston Istvánné
Még egy dologban szeretném kérni a képviselő testület segítségét. Működik a Gondozási
Központban a Szociális Törvény értelmében egy érdekképviseleti fórum, ami 2 fő
gondozottból, 1 fő hozzátartozóból, 1 fő gondozónőből és 1 fő képviselőtagból áll. Eddig a
képviselők részéről Pásztor József látta el ezt a tisztséget, de mivel ő egészségi problémákra
hivatkozva lemondott a képviselőségről, ezért helyette újat kellene választani.
A feladata az lenne, hogy kötelező jelleggel éves szinten egyszer kell ülésezni a fórumnak,
valamint panasz vagy jogsérelem esetén 15 napon belül ennek a fórumnak ki kell vizsgálni az
ügyet. Erre eddig még nem volt példa, nem volt olyan panasz, amit ki kellett volna vizsgálni.
Bukta Gábor polgármester
Én azt javaslom, hogy meg kell kérdezni Pásztor Józsefet, hogy vállalja-e tovább?
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Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom, hogy szociális ügyekben jártas Bukta Lajos, én javaslom őt megválasztani.
Bukta Gábor polgármester
Lajos vállalod ezt a tisztséget?
Bukta Lajos képviselő
Igen, vállalom.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Bukta Lajos lépviselő legyen a Gondozási Központ érdekképviseleti
fórumának tagja a munkáltatói oldalról, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület megszavazta, hogy Bukta
Lajos legyen a Gondozási Központ érdekképviseleti fórumának tagja.
Köszönjük Kristonnénak a részvételt.
4.) Sportfejlesztési koncepció.
Bukta Gábor polgármester
A jegyző úr elkészítette Mezőszemere Község Sportfejlesztési koncepcióját, hogy be tudjuk
adni a pályázatot a sportpályára.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Több helyről kell árajánlatot kérni, többfunkciós sportpálya építésére. Salakos futópályára
kell pályázni mivel az a legolcsóbb, és 20 M Ft-os a pályázat.
Bukta Gábor polgármester
Van e valakinek kérdése a Sportfejlesztési koncepcióval kapcsolatban? Feltehetem
szavazásra?
Aki elfogadja Mezőszemere Község Sportfejlesztési koncepcióját az kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület
egyhangúlag elfogadta Mezőszemere Község Sportfejlesztési koncepcióját.
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Mezőszemere
képviselő-testület
(III.28.) sz. határozata

17/2012

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőszemere Község Sportfejlesztési
koncepcióját 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással
elfogadta.
A képviselő-testület elkötelezi magát, hogy 2012
évben mindenki által használható, modern,
szabadtéri sportpályát épít, mivel a mostani nem
megfelelő színvonalú. A forrást költségvetés
módosítással fogja megteremteni.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 4/2012 BM
rendelet alapján az Önkormányzati fejlesztések
elnevezésű sport infrastruktúra-fejlesztésére
pályázatot nyújt be. Az adott sportlétesítmény
fejlesztésének indokoltságát, hasznosítására
vonatkozó elképzeléseket a testület által
elfogadott sportfejlesztési koncepció tartalmazza.
A pályázat elnyerése esetén az önerőt az
Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
A képviselő-testület megbízza Bukta Gábor
polgármestert, hogy a pályázatot a Magyar
Államkincstár Heves Megyei Területi
Igazgatóságához nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

5.) Központi Konyhával kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
Mivel Bukta Lajos képviselő kérte azt a napirendi pontot át is adnám neki a szót.
Bukta Lajos képviselő
Bukta Imrét kérném meg, hogy mondja el helyettem mert lázas vagyok.
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Bukta Imre képviselő
A konyhát vagy ki kellene adni bérbe, vagy bezárni, és meleg étkeztetési szolgáltatással
kiváltani.
Ez az ötlet már a testület megalakulása során felvetődött Gazsi László képviselő társunk által,
mivel tetemes az a konyha költségvetése, mivel sokan vannak a konyhán. Most is úgy tudom ,
hogy 7 ember dolgozik ott, plusz 2 fő közmunkás.
Bukta Lajos képviselő ismét felvetette ezt a kérdést és beszélt Bóta Józseffel Szihalom
Község polgármesterével ez ügyben.
Bóta úr elmondta, hogy 500 fő alatt ráfizetéses a konyha működtetése.
Elmentünk személyesen Szihalomra Bóta úrhoz, hogy mondja el nekünk, hogy mit lenne
érdemes csinálni a mi konyhánkkal, mivel ő profi ebben, hisz több éttermet is üzemeltet.
Elmondta, hogy ezt a konyhát melegítő konyhaként kell üzemeltetni. Ha úgy dönt a képviselő
testület, hogy vele köt szerződést ebéd szállításra, akkor ő a konyháról 2 embert át tud venni
Egerbe minimálbérért és munkába járást tud téríteni.
Elmondása szerint ő egy adag ebédet 655 Ft-ért tud kiszállítani, most itt egy adag ebéd ára
682 Ft.
Azt mondta, hogy ennél a 130-140 adagnál 6-7 M Ft-ot tudna az Önkormányzat megspórolni
évente, ami nem kevés pénz.
Bóta úr a következő árakon tudná az étkezést biztosítani Mezőszemerén:
Háromszori étkezés az óvodában:762 Ft
Ebéd az iskolában:655 Ft
A konyha költségvetésében a nyersanyagár 18 M Ft, ez 664 Ft nyersanyagárat eredményez
adagonként, ami náluk 350 Ft.
Gazsi László képviselő
Az óvodai étkeztetésnél soknak találom a 762 Ft-ot.
Bukta Mária képviselő
Jöjjön el a Központi Konyha élelmezésvezetője és számoljon be.
Bukta Imre képviselő
Szihalmon bezárták a konyhát, kiadták bérbe, de szinte senki nem eszik ott, mert nem jól
főznek ahonnan nekik szállítják az ebédet.
Molnár Irén képviselő
Bóta József Egerből szállítana ide Mezőszemerére?
Bukta Imre képviselő
Igen ő Egerből szállítana ide. Elmondta , hogy 800 főre főznek, és olyan speciális edényeik
vannak a szállításhoz, amiben 1 óra alatt 1 fokot esik az étel hőmérséklete.
Szombaton is főznek, de vasárnap nincs főzés. Ezt úgy tudja megoldani, hogy szombaton
megfőzik a vasárnapi ebédet, és egy speciális eljárással hirtelen lehűtik az ételt, hogy a
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baktériumok ne tudjanak szaporodni. Ezt szombaton kiszállítják és vasárnap a
melegítőkonyhán csak meg kell melegíteni az ételt és kiadagolni.
Gazsi László képviselő
Bóta József a személyi kérdésekre mit mondott? Akinek például végkielégítés jár, annak ki
kell fizetni?
Bukta Imre képviselő
Azt mondta, hogy 2 embert át tud venni minimálbérért, 93.000 Ft-ért, valamint utazási
költséget tud téríteni, mivel ezeknek az embereknek Egerben tud munkát biztosítani.
2-3 ember kell a melegítőkonyhára itt helyben.
Bukta Gábor polgármester
Jöjjön el Bóta József és mondja el itt mindenkinek a tisztánlátás érdekében.
A startmunka program során megtermelt zöldségekkel mi lesz, azt is átveszi?
Bukta Imre képviselő
Azt mondta, hogy átvesz mindent.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az Önkormányzatnak a szociális étkeztetést a faluban biztosítani kell.
Bukta Mária képviselő
Nekünk is végezni kell számításokat, a végkielégítések belekalkulálásával, mielőtt bármit is
lépnénk ez ügyben.
Bukta Imre képviselő
A minőséget meg kell nézni, mekkora az adag és milyen a minősége. El kell menni az
éttermébe és amilyen adagot és minőséget ott felszolgálnak, ő garantálja, hogy ide is azt
szállítja.
A spórolás motivál bennünket, ezáltal csökkenne a költségvetési hiány.
Gazsi László képviselő
Az önkormányzat kiadásait teljes mértékben csökkentené?
Bukta Gábor polgármester
Nem, mivel szinte mindenki kap gyermekvédelmi támogatást és alig fizetnek az iskolában és
az óvodában az étkezésért.
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Bukta Mária képviselő
Számításokat kell végezni mindenképp mielőtt bármit is döntünk. Bóta József egy lehetőség,
de van más is. Vegye ki Maya vállalkozásba, vagy érdeklődni kell más helyen is, hogy hol
kedvezőbbek a feltételek.
Gazsi László képviselő
Közbeszerzést ki kell rá írni?
Bukta Gábor polgármester
Közbeszerzés csak akkor kell, ha kiadnánk az egész épületet is. Ha csak szállítanak, és marad
a melegítőkonyha, akkor ahhoz nem kell semmi.
Gazsi László képviselő
Ha bezárják az iskolát 50 fővel kevesebb lesz az étkezők száma, a ráfizetés növekszik.
Meg kell kérdezni a Juventust, Berényi Lászlót és még több helyen is lehet érdeklődni,
próbaevéssel is akár.
Bukta Gábor polgármester
Időpontot kell egyeztetni Bóta Józseffel, Maya és a pénzügyi bizottság pedig végezzen
számításokat.
21.10-kor Bukta Lajos képviselő távozott az ülésről.
6.) SZMSZ elfogadása
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az itt elhangzott javaslatokat nem tudtam beletenni a sok dolgom miatt, a következő testületi
ülésen fogadjuk el. Elnézést kérek.
7.) Eb rendelet megtárgyalása, elfogadása.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kérdezem a képviselő testületet, hogy az átdolgozott eb rendeletet el tudjuk-e fogadni.
Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja az átdolgozott eb rendeletet, kérem kéz felnyújtással szavazzon.
5 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta az eb rendeletet.
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Mezőszemere Község Önkormányzata
4/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról
Mezőszemere község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
(1) Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke a lakás céljára szolgáló ingatlanon
vagyonvédelem, illetve házőrzés céljából tartott eb esetében – amennyiben a tulajdonos
igazolja a veszettség elleni oltást- az alábbiak szerint alakul:
8.) egy eb esetén nem kell fizetni ebrendészeti hozzájárulást,
9.) egy eb felett háromezer forint ebenként az ebrendészeti hozzájárulás.
(2) Veszélyes eb vonatkozásában az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke ebenként tízezer
forint.
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben nem szabályozott eb tartása esetében – függetlenül az ebek
számától- az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke négyezer forint.
2.§
Jelen rendelet szerinti ebrendészeti hozzájárulás megfizetési kötelezettségüket az eb
tulajdonosok évente két egyenlő részletben:
a.) május 31-ig,
b.) november 30-ig teljesíthetik.
3. §
(1) E rendelet 2012. március 29-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hivatali hirdetőn való közzététel útján gondoskodik.
(3) 2012. évben az ebrendészeti hozzájárulás összege az 1. §-ban meghatározottak fele.
Fizetési kötelezettséget november 30-ig kell teljesíteni.

Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
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Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő testületi tagok megjelenését és az ülést 21 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

