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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012.
április 4-én (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
Mracskó László
Tóth István
Bóta József Sándor
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselőtestületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) SZEMERE MAG Kft-vel történő megállapodás
Bukta Gábor polgármester
A napirendi pont megtárgyalása előtt megkérném Mracskó Lászlót, hogy a start
munkaprogramon belül a mezőgazdasági projekttel kapcsolatban mondja el eddigi
tapasztalatait.
Bukta Imre képviselő
Annyit szeretnék mondani, hogy Bóta József Sándor úr is jön fél 7 után, mivel a múltkor szó
volt róla, hogy a Központi Konyhával kapcsolatban jöjjön el, és én mára meghívtam egy
beszélgetésre.
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Bukta Gábor polgármester
Átadnám a szót Mracskó Lászlónak.
Mracskó László
Köszöntök mindenkit. Én is kértem azt, hogy most itt lehessek mivel szeretnék egy rövid
beszámolót tartani arról, hogy hol is tart a mezőgazdasági projekt.
Ma kaptam az értesítést a miskolci TKK-tól, akik szervezik országosan ennek a projektnek a
szakmai képzését, gyakorlati kivitelezését a munkáknak és ma tudtam meg azt is hogy az
ellenőrzését is ők fogják lebonyolítani.
A minisztériumban most írják alá a szerződést és 1-2 héten belül részletes tematikát,
munkaprogramot kapunk.
Engem a polgármester úr 1 hónapja, hogy megkeresett és én azóta rendszeresen részt veszek,
illetve segítem a projekt szakmai kivitelezését.
Nagy nehézséget okozott az, hogy nagyon későn derült ki ez a pályázati lehetőség.,
gyakorlatilag november hónapban derült ez ki, ezáltal nagyon kevés volt a felkészülési idő.
Nagy probléma a nem megfelelő talaj előkészítés. Türelemre intenek mindenkit, mert azt
mondják ez az év gyakorló év lesz, 3 évig folytatni fogják előreláthatólag ezt a programot.
Itt Mezőszemerén olyan szántóföldi zöldségek termesztésével foglalkozunk, amit a Központi
Konyhán fel lehet használni. Én szakmailag nagyon fogok vigyázni, hogy ne valljunk
kudarcot.
Nagyon kellemes tapasztalat ért az első két hét után a közmunkások munkához való
hozzáállása során Igaz, hogy nagy türelemmel kell hozzájuk állni, mert van azért olyan is
köztük aki nem akarja csinálni.
De ahogy elkezdték a munkát és amilyen körülmények között kezdték el, nagyon jól
beilleszkedtek.
Az idő rövidsége miatt a talajt nem tudták kellőképpen előkészíteni, de így is egészen jól
sikerült az ültetés. A zöldség és a sárgarépa vetésével végeztünk, lassan a hagyma is el lesz
duggatva. A dughagyma mennyisége miatt igen jelentős területen folyik a termesztése, de a
fölösleg eladható lesz.
Egy probléma volt a dughagymával, hogy származási és minőségi bizonyítványa nem volt. Az
a gyanúm, hogy ez nem hőkezelt hagyma volt. A fokhagyma teljesen zárt zsákban volt ugyan,
de a címke szerint olasz import.
Bukta Mária képviselő
Azt kérdezném, hogy a pályázatban elő volt-e írva, hogy milyen vetőmagot kell ültetni?
Mracskó László
Nincs előírva, de ilyen esetben amikor az állam adja rá a pénzt lenni kell származási és
minőségi bizonyítványnak. Ezt utólag jó lenne beszerezni.
Bukta Gábor polgármester
Amit utólag hoztunk, ahhoz kértünk szállítót és adtak is hozzá. Ezen már rajta van, hogy
milyen fajta és az is rajta van, hogy hőkezelt.
A környező Önkormányzatok, akik ebben a projektben benne vannak, mindenki innen
rendelte.
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Bukta Mária képviselő
Miért olasz fokhagymát szállítottak?
Bukta Gábor polgármester
Mi leadtuk a listát a kereskedőnek-amit Mracskó László összeírt-és ő ezt szállította.
Mracskó László
Miután leszállította a kereskedő a hagymát, akkor tudtuk csak meg ezeket, hogy nincs
bizonyítvány és olasz import a fokhagyma.
Ha előbb tudok a dologról, igaz hogy drágábban, de tudtam volna hozatni fémzárolt makói
hagymát.
Bukta Gábor polgármester
A szállító garanciát vállal azokért a vetőmagokért, amit ide leszállítottak.
A burgonya esetében a mini gumó ára, ami mennyiség ki volt írva az adott területre 780.000
Ft-ba került volna, de ennyi pénz nincs rá ezért más fajtát kellett venni.
A pályázat benyújtásakor nem volt olyan szakemberünk, aki meg tudta volna mondani, hogy
mennyi vegyszerre lesz szükségünk az adott területre.
Mracskó László
Szakmailag azt tudom tanácsolni, hogy minden papírt be kell szerezni, a származási és
minőségi bizonyítványokat.
Gazsi László képviselő
Szerintem jók a vetőmagok, de sajnos kimaradt a pályázatból a vegyszer. A vetőmag árából
ami megmaradt, abból meg lehet vásárolni, ne az önkormányzatot terhelje ennek a
megvásárlása.
Mracskó László
A jövő héten már szükség lesz a 15-20 liter Medalon nevű vegyszerre, a tarack irtása miatt, a
mag kikelése előtt. Utána néztem, 2450 Ft-ba kerül litere ennek a vegyszernek.
Be kell szerezni egy háti permetezőt ennek a vegyszernek a kiszórására.
A paprika és paradicsom palántákat polgármester úrral egyeztetve én fogom termeszteni. A
területhez viszonyítva paprikából kb. 17.000 tő, paradicsomból pedig kb. 6.500 tő szükséges.
Egy újfajta eljárással a magokat közvetlenül tálcába vetjük, és a tálcával együtt visszük ki a
földre és egyből áttesszük a helyére. Kb.200-220 darab tálca lesz.
A lehető legjobb fajtákat választottam mindenféle szempontból.
Paprikából 3 félét, fehér édes tölteni valót, csípős almapaprikát, és pritamin, paradicsom
paprikát.
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Paradicsomból a klasszikus alma alakút, valamint egy hibrid paradicsomot, ami gömbölyű és
sűrű, befőzésre nagyon alkalmas.
A paradicsomot és a paprikát is ugyanúgy adom mint a lakosságnak.
Rossza a talaj minősége, de a tarack kiirtásával sokat fog javulni még májusig mire ezek a
palánták kikerülnek.
Műtrágya a két hektárra 6 mázsa kell.
Rövid erről szerettem volna tájékoztatást adni, kihívás lesz számomra is, nem engedem, hogy
kudarcot valljunk.
Gazsi László képviselő
Ma meghozták a kettő darab kapálógépet, töltögető és körmös kerék is van hozzá.
A jövő héten el lehet kezdeni a burgonya ültetést.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? A mennyiben nincs megköszönöm
Mracskó Lászlónak a tájékoztatást.
Bukta Gábor polgármester
Nagy tisztelettel köszöntöm Bóta József Sándor polgármester urat a képviselő testületi ülésen.
Az egyik képviselő jelezte napirend előtt, hogy a mai napon tájékoztató jelleggel meghívták a
Központi Konyhával kapcsolatban.
Mivel az elmúlt alkalommal szóba kerültek a testület részéről a Központi Konyha
működtetésével kapcsolatos feladatok, illetve miként lehetne költségcsökkentést elérni.
Volt már ez ügyben a polgármester úrnál 2 képviselő, de szeretnénk mindannyian hallani a
lehetőségeket, ezért is kértük a személyes tájékoztatást Bóta úr részéről.
Át is adnám a szót, hogy ebben a nehéz döntésben tisztább képet láthassunk.
Bóta József Sándor
Én is üdvözlöm a polgármester urat és a képviselő testület tagjait!
Én összeállítottam egy anyagot ami alapján egy kicsit konkrétabbá válik amit el szeretnék
mondani.
Én is még egyszer átgondolva, átszámítva a dolgokat próbáltam a számokat pontosítani és egy
költségkalkulációt készíteni.
Az köztudott, hogy a közétkeztetésben 500 adag alatt nem éri meg üzemeltetni konyhát, nem
gazdaságos az alacsony árrés miatt.
Nagy a munkaerőigény, mivel kézi munkáról van szó, valamint a nyersanyag árak is az utóbbi
időben igen megemelkedtek.
Mindezekkel együtt egy elfogadható minőségű ételt kellene adni az óvodába, iskolába
valamint a szociális felnőtt étkeztetésben is.
Ennek meg vannak a saját normái is hogy mit hogyan lehet.
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A mi kft-énk Egerből a nagytályai óvodát látja el, ahonnan referenciaként lehet érdeklődni az
étel minősége és mennyisége felől.
A maklári óvodából több gyereket átírattak az étel miatt a nagytályai óvodába.
Nekünk ez egy visszajelzés arról, hogy amit csinálunk az jó.
Nem biztos, hogy mindig a legolcsóbb a legjobb.
Én elkészítettem egy költségkalkulációt, ahol ezt a 3 területet érintettem és egyben
ételszállítással kapcsolatos kiadásokat is megnéztem.
Ebből a kimutatásból átadnék mindenkinek egy példányt.
Mit is kell nézni amikor egy étkeztetést nézünk?
Azt kell nézni, hogy mennyibe kerül a konyhának a közegészségügyi szempontból, technikai
szempontból megfelelő volta. Milyen beruházást kell végrehajtani és az mennyibe kerül.
Másodsorban mennyi az a személyzet munkabére, amit foglalkoztatunk az mennyit emészt
föl. Emellett mennyi nyersanyaggal, mennyi energiával, mennyi kiadással dolgozunk.
Én tapasztalati számok alapján kalkuláltam ezt ki, és nem véletlenül írtam oda, hogy milyen
húsadagokkal számolva, hiszen általában ott szokott megbukni egy egy étkezés, hogy ha csak
az árat nézik, akkor kiderül, hogy lehet, hogy olyan húsadag van mögötte, hogy nagyítóval
kell megnézni.
Nálunk ezek a normák az óvodás gyerekeknél 6 dkg hús van fél adag körettel, a levesből 3 dl,
természetesen itt külön van tízórai, uzsonna, ami magában hordozza azt, hogy ennek is
tartalmasnak kell lenni.
A tízóraiban vagy az uzsonnában van egy kifli vagy egy zsömle, ehhez 3-4 dkg felvágottat
szoktunk adni, hozzá van adva 2 dkg vaj, és mindig egy kis primőr zöldség, paradicsom,
paprika, egyebek. Vagy pedig ha olyan jellegű egy szelet kalács, vaj, dzsem. A folyadék pedig
meg van határozva, hogy egy héten hányszor adunk tejes készítményt, hányszor adunk teát,
vagy hányszor adunk gyümölcslevet.
Ezek azok amik meghatározottak.
Azt is figyelembe kell venni, hogy milyen szociálisan érzékeny területre adjuk ezt az étkezést.
Tudom, hogy itt a településen ez igen nagy, majdhogy nem 90 %-os az önkormányzati
támogatás.
Az iskolai napközi otthonos étkezésnél magasabb húsadaggal kell számolni. 8-10 dkg-ot
szoktunk adni. Csirke combnál a felsőt kell kalkulálni.
Iskolások esetében nagyon jó volna ha a felső tagozatos gyerekek már a felnőtt adagot
kaphatnák, hiszen a fejlődésben lévő szervezet számára ez lenne szükséges.
De itt egy egységes kalkulációt tudtam elkészíteni.
Ebben az estben a nyersanyag norma 8 dkg hús-szelet húsban kell gondolkodni-,12-15 dkg a
csirkecomb. Ragus étel esetén is benne kell lenni a 8 dkg húsnak.
A szociális felnőtt étkezésnél 12 dkg-os húsadagot kell számolni, csirkecomb esetén egészet
kell számolni 22-24 dkg-mal.
Ezeket figyelembe véve, és figyelembe véve a mostani áremelkedéseket én már mindent
rákalkuláltam az ételekre, hogy hogyan lehet tartani ezt az anyag normát. Ezt amit én ide
leírtam, garantáltan meg lehet tartani.
Nem beszéltünk a kenyérről. A pékek biztos hogy lényegesen fognak árat emelni. Amikor
beszélgettünk én azt mondtam, hogy egy szelet kenyér be van kalkulálva. Be is van, de csak
egy 6 dkg-os kenyér, főzelék esetében is csak egy szelet.
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Én ahogy ezt számoltam kb. 150 étkezővel, de ezt csak 10 hónapra lehet vetíteni, mivel a
nyári időszakban ez lényegesen lecsökken.
A kieső nyári hónapok növelik meg a költségeket, mert amikor nincs iskola, akkor is le kell
hozni a megmaradt 50-60 adagot.
Ezeket a dolgokat vettem figyelembe, és ezek alapján kerültek kiszámításra ezek az árak, ami
egy kicsit magasabb mint amiről a múltkor beszéltünk.
Ha 10 hónapot számolok 150 fővel akkor kb. az éves bruttó kifizetés az 25 M Ft/év, ebből az
áfa 5,3 M Ft.
Bukta Gábor polgármester
200 fővel kellene számolni, mert most annyi az adagunk 10 hónapon keresztül.
Bóta József Sándor
Az árrés a nyersanyag érték fölött van.
Az árrés 8,7 M Ft/év amiből fedezni kell a dolgozók bérét, a szállítást, az energiát, az
eszközöket.
Felmerült az is, hogy talán 2 dolgozót én akkor átveszek. A két dolgozó bére minimálbérrel
számolva is 93.000 Ft+27 %-os járulék+ az utazási költségtérítés, az kb. 276.000 Ft havonta.
Ez csökkenti az árrést. A bér és dologi kiadások összesen 7,5 M Ft-ra jön ki.
Ha nagyon jól gazdálkodunk talán 1 M Ft nyereségünk van egy év alatt, havi szintre lebontva
100.000 Ft.
Ez az én kalkulációm és ez teljesen korrekt.
Ha több a létszám akkor a szerződésbe azt is bele lehet kalkulálni -amennyiben erre sor kerülhogy, a 150 fő fölötti rész esetén arra a részre 5 % árengedményt adunk.
Bukta Mária képviselő
Én azt szeretném kérdezni, hogy a start munkaprogramban megtermelt zöldségeket át tudja-e
venni tőlünk?
Bóta József Sándor
Örömmel veszünk át minden friss és primőr árut bizonyos mennyiségben.
Gazsi László képviselő
A szociális étkeztetésnél nálunk az idősek otthona van, és vannak a faluban akiknek kihordják
az ebédet.
Az idők otthonánál csak az ebéd szerepel. Mennyivel növelné a költséget amennyiben a
reggelit és a vacsorát is önök szállítják.
És még a hétvégi étkezés az amiről nem esett szó.
Bíró Rita képviselő 19.10-kor távozott.
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Bóta József Sándor
A reggeli és a vacsora esetében úgy kell számolni, hogy a reggelinél a tízórai és uzsonna
együttes értékét kellene számolni, kb. 110 Ft nyersanyag normát jelent. A vacsora esetében
pedig kb. 80 %-a az ebéd nyersanyag normának, kb.250 Ft. Ezek felszorozva árréssel, áfával.
Az étkeztetésnél hetente egyszer van sütemény, ami mindenkinek jár, általában a főzelékes
napon.
Ez az amit el tudok mondani önöknek, igazából jól kell dönteni.
Van még a szombat vasárnap kérdése.
Szombaton van főzés, de vasárnap nincs. Ezt sokkoló rendszerrel tudjuk megoldani. Ennek az
a lényege, hogy a szombaton megfőzött étel 72 óráig szavatos ezzel az eljárással. Ez ÁNTSZ
által jóváhagyott eljárás.
A sokkolás azt jelenti, hogy a forrásponttól 1 óra alatt hűtjük le 4-5 fokra az ételt, ezáltal a
baktériumok nem tudnak szaporodni.
A vasárnapi napokon a reggeli és a vacsora az hideg lesz.
Bukta Lajos képviselő
Azt kérdezném, hogy nekünk a konyhán itt helyben, iskolaidőben hány embert kell
alkalmazni?
Bóta József Sándor
Szerintem kettő elég. Tálaláshoz és a mosogatáshoz kell csak ember.
A Szociális Otthonban és az óvodában a dolgozók ki tudják adagolni az ételt, mivel szállítani
úgy fogják, hogy külön ételesben viszik az ebédet a konyhára , külön az óvodába, külön a
Szociális Otthonba, annyi adagot ahányat igényeltek arra a napra. Nem kell helyben szállítani,
a szállító autó ott rakja le.
Ezek teljesen steril, zárható szállítóedények, a benne lévő étel hőmérséklete 1 óra alatt 1 fokot
csökken, tehát melegíteni sem szükséges. Átvételkor kötelesek ellenőrizni a hőfokot, aminek
60-65 fok közöttinek kell lenni, ha kevesebb akkor kell melegíteni.
Bukta Gábor polgármester
A konyha itt helyben melegítő konyhaként üzemelne tovább?
Bóta József Sándor
Igen.
Bukta Mária képviselő
Nem járnánk jobban, mivel itt van a pékség, hogy a kenyér kikerüljön?
Bóta József Sándor
A kenyeret én nem Egerből szállítanám, hanem itt a Hirsch úrral megkötnénk a szerződést és
ő szállítaná ki az intézményekbe továbbra is, az általunk megrendelt kenyeret.
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Bukta Gábor polgármester
A konyhánál arra szerettem volna kitérni, hogy jelenleg a 7 főből 1 fő élelmezésvezető, 2 fő
szakács és 4 fő konyhai kisegítő, kézilány.
Gondolom a 2 fő szakács kerülne átvételre Egerbe? És az élelmezésvezető?
Bóta József Sándor
108.000 Ft-nál nem tudok több bért adni nekik, ha szakképzettek akkor sem + bérlettérítést.
Az élelmezésvezetőt nem tudom átvenni, mivel én is az vagyok, a feleségem is, sőt még a
lányom is rendelkezik ilyen végzettséggel.
Én ezekkel a feltételekkel tudom teljesíteni az étkeztetést, ha a testület úgy dönt és bennünket
választ.
Amit az ember leír azt vállalnia kell.
Bukta Gábor polgármester
Ha dönt a képviselő testület ez ügyben, ez közbeszerzés köteles?
Bóta József Sándor
Értékhatárhoz kötött.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Én úgy tudom, hogy ez szolgáltatásnak minősül, és a szolgáltatás értékhatár 25 M Ft, és ez
alatta van.
Bukta Mária képviselő
Én még azt szeretném megkérdeni, hogy jól értettem-e, hogy a szociális felnőtt étkezésnél ez
a 654 Ft csak az ebéd?
Bóta József Sándor
A vacsorának az ebéd 80 %-át kell számolni, mivel a leves lejön belőle, ez 523 Ft.
A vacsora az ebéddel együtt kerül kiszállításra sokkolva, amit csak fel kell melegíteni. Nem
feltétlenül kell meleg vacsorának lenni mindennap, az igényt fel kell mérni, és mi ahhoz
igazodunk.
Bukta Gábor polgármester
Kérdése van-e még ezzel kapcsolatban valakinek?
Bukta Lajos képviselő
Mennyi az éves megtakarítása Szihalom önkormányzatnak azáltal, hogy nincs saját konyhája?
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Bóta József Sándor
Nem végeztünk még ilyen számításokat, de ráfizetéses volt azért váltottak annak idején,
valamint fel is kellett volna újítani a konyhát ami nem kevés pénzébe került volna az
önkormányzatnak.
Bukta Gábor polgármester
Köszönjük a tájékoztatást Bóta úrnak.
1.) SZEMERE MAG Kft-vel történő megállapodás
Bukta Gábor polgármester
Akkor rátérnénk az egyetlen napirendi pontunkra.
A pénzügyi bizottság összeült és a következő javaslatot teszi.
Bukta Mária képviselő
A SZEMERE MAG Kft-vel történő megállapodásra az alábbi javaslatot teszem: és a tételes
megállapodást a SZEMERE MAG Kft-vel, majd a jegyző úr elkészíti.
A SZEMERE MAG Kft, a Kálmánházi Húsüzem Kft és a Mezőszemere Községi
Önkormányzata között érvényben lévő haszonbérleti szerződést felmondja. Mindkét fél a
földbérleti díjat 2011-ig rendezettnek tekinti. Mezőszemere Községi Önkormányzata új
haszonbérleti szerződést köt a SZEMERE MAG Kft-vel 2012.04.04-től 2017.12.31-ig.
Kálmánháza Húsüzem Kft befogadott számlái alapján a 7.750.000 Ft tartozás rendezése, 2 évi
földbérleti díjat a SZEMERE MAG Kft átutalása után a Mezőszemere Községi
Önkormányzat visszautalja a SZEMERE MAG Kft-nek, amely kb. 2 M Ft.
A 7.750.000 Ft-ból ezután marad 5.750.000 Ft, ezt 25 hónapon keresztül havi 230.000 Ft-tal
törlesztené az Önkormányzat a SZEMERE MAG Kft-nek minden hónap 20-ig, így a tartozás
rendezésének várható időpontja 2014. június 20. Fontos, hogy ebben a ciklusban ez a testület
rendezze le.
A SZEMERE MAG Kft lemond a 7.750.000 Ft-os tartozás utáni késedelmi kamatról, a
tartozás rendezéséig az önkormányzat ellen adósságrendezési eljárást nem kezdeményez,
vállalja a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeit.
Ezt a héten jegyző úrnak ezt el kell készítenie. Ezt mind egy megállapodásba kell beleírni,
mert ezeknek a feltételeknek együtt kell teljesülnie.
Gazsi László képviselő
Ha ezt a SZEMERE MAG Kft ezt így elfogadja, akkor polgármester úr aláírhatja a szerződést
és onnantól kezdve lezárhatjuk ezt az ügyet?
Bukta Mária képviselő
Most hozni kell egy határozatot, amiben annak is szerepelni kell, hogy meghatalmazza a
képviselő testület a polgármestert a szerződés aláírására.
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Bukta Gábor polgármester
Kérdezem a képviselő testületet, hogy ez így elfogadható-e?
Ezt a megállapodás tervezetet, amit a pénzügyi bizottság a képviselő testület elé terjesztett, és
ha a SZEMERE MAG Kft tulajdonosa vállalja ezeket a feltételeket, az Önkormányzat
ugyanúgy vállalta a feltételeket és azt ő aláírja és visszahozza nekünk aláírásra, akkor én
aláírhatom a bérleti szerződést. Ha nem egyezik bele akkor új megbeszélést tartunk.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 igen, 0 nem ,0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a pénzügyi bizottság
által előterjesztett megállapodás tervezetet.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 18/2012 (IV.04) sz. számú
határozata

A Mezőszemerei Községi Önkormányzat
Képviselő testülete felhatalmazza Bukta Gábor
polgármestert, hogy a SZEMERE MAG Kftvel a következő tartalmú megállapodást
megkösse:
A felek a 2007 évben megkötött haszonbérleti
szerződést közös megegyezéssel felbontják.
A földbérleti díjat 2011.december 31-ig
mindkét fél rendezettnek tekinti.
A SZEMERE MAG Kft és a Mezőszemerei
Községi Önkormányzat új haszonbérleti
szerződést köt az Önkormányzat földterületeire
2012.04.04-től 2017.12.31-ig.
Az Önkormányzat a SZEMERE MAG Kft felé
fennálló 7.750.000 Ft tartozását a következő
ütemezéssel rendezi:
2012. május hónaptól havi 230.000 Ft-ot utal
át minden hónap 20-ig, 25 hónapon keresztül.
A 2012 december 31-én és a 2013 december
31-én esedékes földbérleti díjat az
Önkormányzat 8 napon belül visszautalja a
SZEMERE MAG Kft részére.
A tartozás visszafizetésének várható időpontja
2014 június 20.
A SZEMERE MAG Kft lemond a 7.750.000
Ft-os tartozás utáni késedelmi kamatról, a
tartozás rendezéséig az Önkormányzat ellen
adósságkezelési eljárást nem kezdeményez,
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valamint vállalja a konzorciumi
megállapodásban vállalt kötelezettségeit.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület,
Soltész Ferenc Dávid jegyző

Soltész Ferenc Dávid jegyző
Van bent egy temetési segély kérelem Tuza Ferenc kérte, édesapja Tuza Barnabás
eltemettetése miatt.
Bukta Gábor polgármester
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 igen, 0 nem ,0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a 10.000 Ft-os temetési
segély kérelmet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A másik kérelem: Horváth Gáborné egyszeri segélyt kért. Ápolási díjat kap a férje után. Ki
akarják nála kapcsolni a villanyt.
Bukta Mária képviselő
A szociális bizottság ilyenekre soha nem adott támogatást.
Bukta Gábor polgármester
Védett fogyasztónak minősül, 3 hónapja neki ezt már fizetni kellett volna.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
2 igen, 4 nem ,0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elutasította kérelmet.
Molnár Irén képviselő
Én a tiszteletdíjról érdeklődnék, hogy mikor kapjuk meg?
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Bukta Gábor polgármester
Minden hónap 10-ig megtörténik az utalás, csak Prokajné közölte, hogy mivel március 21-én
lett elfogadva az emelt összeg, ezért visszamenőleg ezt március 1-től nem lehet leszámfejteni
mivel a költségvetési rendeletet elfogadtuk és visszamenőleg nem lehet módosítani, csak
április 1-től.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő testületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

