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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2012.december
18-án (kedd) du. 15.30 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre
Bukta Lajos
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol: Bukta Mária
Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Bóta Mihály jegyző
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
közül 4 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) 2013.évi vízdíj megállapítása
Előadó: Nagy Róbert MEFAVÍZ Kft ügyvezetője
2.) A gyógyszertár működtetésével kapcsolatos megbeszélés
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) 2013.évi térítési, és bérleti díjak megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) 2013.évi hulladékszállítási díj megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Bóta Mihály jegyző
6.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a Képviselő-testület tagjai
egyetértenek-e, van-e valakinek napirendi pontra javaslata?
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
Jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta Lajos képviselőt
javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
Bukta Gábor polgármester
A Senzor Kft ügyvezető igazgatója, és Rajmon László a térfigyelő kamera rendszer, és a
hangos híradó kiépítésének ellenőrzésére jött a településre a mai nap folyamán, és ha már itt
voltak, megkértem őket, hogy a Képviselő-testületi ülésre maradjanak itt, és tájékoztassanak
bennünket napirendi pont előtt, hogy hol tart a kivitelezés.
Ma voltak Miskolcon is, ahol az ÉMÁSZ-nál kiállították a műszaki engedélyeket a
tervdokumentáció alapján, amik szükségesek a bekötésekhez. A héten végezni is szeretnének
a munkálatokkal, és a december 31-ei határidőt tartani tudják, a pályázat megvalósul.
Rajmon László
Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy a jelentős csúszás oka az erősáram hiányára
tehető, de azt ígérték, hogy holnap beszerelik a kismegszakítókat. Csütörtökön mi ismét itt
vagyunk, és péntekre, vagy szombatra tervezzük, hogy üzemképes les z mind a két rendszer.
Molnár Irén képviselő
Akkor január 1-től már nem kell fűteni a másik rendőrségi helyiséget.
Bukta Imre képviselő
A Május 1 út, Rákóczi út kereszteződésben nem jó helyen van a kamera, sokkal kintebb lett
téve, mint ahogy az tervezve lett, és csak kifelé a határba néz, és nem pedig a kereszteződést
nézi. Azt át kell szerelni, mert ez így nem jó. Valamint azt kérdezném még, hogy a Partizán
út, Rákóczi út sarkán lévő vasoszlopot nem kellene védelem alá helyezni, mert azt könnyen
kifűrészelhetik.
Rajmon László
Természetesen megnézzük, és átszereljük, amennyiben tényleg nem oda került ahová Önök
szerették volna.
A vasoszloppal kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a beton villanyoszlopok is mind
mászhatók, de nem lesz ott baj ezzel szerintem.
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Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése?
Bukta Imre képviselő
Mikor tekinthetik meg a Képviselő-testületi tagok a kamera felvételt?
Rajmon László
Előírás szerint soha, de pénteken vagy szombaton meg lehet tekinteni.
Bukta Gábor polgármester
Az első napirendi pontot halasszuk későbbre, mert Nagy Róbert telefonált, hogy csak később
ér ide, mert Pesten van.
2.) A gyógyszertár működtetésével kapcsolatos megbeszélés
Bukta Gábor polgármester
A múlt alkalommal elmondtam, hogy a füzesabonyi Mátyás Király gyógyszertárral felvettem
a kapcsolatot, és kértem, hogy nyilatkozzon. A mai napon el is küldte a nyilatkozatát, amiben
leírja, hogy a 2013 évben határozott időre elvállalják a fiók gyógyszertár működtetését a
településen az ÁNTSZ engedélyével, de ehhez előbb a szihalmi gyógyszertár lemondó
nyilatkozatát várják. Ezért felvették a kapcsolatot Csilláékkal, hogy minél előbb adja be a
lemondó nyilatkozatot.
Ha lett volna az önkormányzattal szerződése a szihalmi gyógyszertárnak, akkor lenne mit
felmondani, de ilyen soha nem létezett.
Kedden, és csütörtökön lenne ugyanúgy nyitva a gyógyszertár a lakosság igényeihez
igazodva.
Molnár Irén képviselő
Engem is kérdeztek többen ezzel kapcsolatban, elmondtam, hogy januártól lesz újra
gyógyszertár ugyanúgy mint eddig volt, és volt akinek az lenne a kérése, hogy az egyik nap
délelőtt legyen nyitva.
Bukta Gábor polgármester
Kettő napot vállalt, meg lehet kérdezni őket.
Bukta Imre képviselő
Valahol ki van hirdetve a nyitás várható időpontja? Az önkormányzat ugyanúgy nem fog
kérni semmit? Bérleti díjat, rezsit?
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Bukta Gábor polgármester
Az orvosi rendelőben, a gyógyszertárnál, a hirdető táblán ki van téve a tájékoztatás a lakosság
felé.
Szerintem, maradjon úgy most is, és erre kötni kell egy megállapodást. Meg arra is, hogy
hozzájuk tartozik a Szociális Otthon, valamint Mezőszemere és Egerfarmos lakossága, mivel
egy háziorvosi praxis van. Legyen benne a felmondási idő is. El fog jönni a vezető és
elkészítjük a megállapodást.

3.) 2013.évi térítési, és bérleti díjak megállapítása
Bukta Gábor polgármester
Átadom a szót Prokajnénak, hogy mondja el, a térítési díjak 2013 évre vonatkozó tervezetét.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Az étkezési térítési díjak az alapján lettek kidolgozva, amelyeket a Gaszting Kft számlázott le
felénk.
Ez így elfogadható?
Bukta Gábor polgármester
Ezzel sok teendők nincs, amit Bóta számláz, nekünk annyit kell számlázni a lakosság felé. Ez
egyoldalú dolog.
Az ÁFA része áthárított, ő fizeti az ÁFÁ-t.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
A bérleti díjakra 5%-ot számoltam rá, az infláció mértéke 4,2%. A Képviselő-testület
szavazhat többet, de kevesebbet is.
Bukta Gábor polgármester
Tehát akkor úgy alakulnának a bérleti díjak a 2013. évre, hogy a Faluház nagyterme 3150
Ft/óra, a Fodrász üzlet 22.050 Ft/hó, az Ajándékbolt 17.850 Ft/hó, a szolgálati lakás díja pedig
15.750 Ft/hó lenne az 5% rászámolásával.
Bukta Imre képviselő
Az én javaslatom az lenne, hogy kerekítsük az összegeket. Faluház nagyterme legyen 3500Ft/óra, a fodrász helyiség 22.000 Ft/hó, az Ajándékbolt 18.000 Ft/hó.
Gazsi László képviselő
A szolgálati lakás úgy is üresen áll most, ha szükség lesz rá, majd megállapítjuk akkor.
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Bukta Gábor polgármester
A Központi Konyha, és az étkező egyedi elbírálásra kerül, ha valaki igényt tart rá.
A közterület használatról szóló rendelet szerint eddig 500 Ft/nap volt az alkalmi és mozgó
árusítás díja a Faluház udvarán.
Ennek az összege mennyire változzon? A mezőszemerei árusoknak eddig sem kellett fizetni,
szerintem ezután sem kellene tőlük kérni.
Prokajné 600 Ft-ot javasolt. A Képviselő-testületet kérdezem, hogy jó így, vagy van más
javaslat?
Bukta Imre képviselő
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt hová fizetik be, és mennyi pénz folyt be ebből az
önkormányzathoz az idén.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Ide fizetik be az önkormányzat számlájára, majd összeszámolom az összeget, mert ezt most
nem tudom megmondani.
Bukta Gábor polgármester
A magánszemélyek kommunális adója ebben az évben 2400-Ft volt, jövőre emeljünk, vagy
maradjon ennyi?
Gazsi László képviselő
Tavaly én mondtam, hogy ne emeljünk, de a környező településeken, már mindenhol 4-5.000
Ft-ot fizetnek a lakosok. Én most emelést javasolnék. Ebből mennyi pénz folyt be?
Befizették-e a lakosok, vagy csak felszólításra, vagy még arra sem? Soltész elkezdte ennek a
rendbetételét, behajtását.
Bukta Gábor polgármester
Fizetgetik két részletben. Természetesen van, aki még ezt az alacsony összeget sem fizeti be,
az emeltet meg még úgy se fogja.
Bukta Imre képviselő
Ennek a behajtása jegyzői hatáskör?
Dr. Bóta Mihály jegyző
Igen jegyzői hatáskör.
Gazsi László képviselő
Én 3.000 Ft-ot javasolnék, hogy annyira emeljük fel.
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Dr. Bóta Mihály jegyző
Túl nagy bevételt nem jelent az önkormányzatnak, én úgy gondolom, hogy maradjon az
összeg 2013-ban is 2.400 Ft.
Gazsi László képviselő
Év közben lehet módosítani rajta?
Bukta Gábor polgármester
Nem, ezt most kell meghatározni.
Bukta Imre képviselő
Én elfogadom a jegyző úr javaslatát.
Bukta Gábor polgármester
Az iparűzési adó most 2%, maradjon?
Gazsi László képviselő
Az Ajándékbolt be fog zárni, mert soknak tartják a bérleti díjat, illetve kevés a bevétele hozzá.
Bukta Gábor polgármester
Hivatalosan még nem közölte az önkormányzattal, ezt év közben is lehet módosítani, nem
úgy, mint a kommunális adót.
Van még valakinek javaslata, véleménye a bérleti díjakkal kapcsolatban? Amennyiben nincs
szavazásra teszem fel, hogy aki elfogadja a megtárgyalt díjakat, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 85/2012. (XII.18.) s zámú
határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. évre a bérleti díjakat az alábbi
összegben határozza meg:
Faluház nagyterme: 3500-Ft/óra
fodrász helyiség 22.000 Ft/hó
Ajándékbolt 18.000 Ft/hó.
Határidő: 2013.január 01-től folyamatos
Felelős: Képviselő-testület

Szavazásra teszem fel, hogy aki elfogadja, hogy 2013.január 1-től a közterület használati
díjakat, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a következő rendeletet hozta:

Mezőszemere Község Önkormányzat 16/2012.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete
a közterület használatról és a közte rület has ználati díjakról s zóló többször módosított
13/1999.(XI.29.) számú önkormányzati rendelet(továbbiakban:R.)módosításáról.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV.tv.16.§.(1)bekezdésben biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§.
A rendelet 8.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint változik
Közterület használati díj
1.)Az engedélyes közterület használatáért az alábbi díjat köteles fizetni:
- közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető,
ernyőszerkezet, hirdető berendezés cég és címtábla használatáért
200-Ft/m2/hó
- árusító és egyéb fülke használatáért
200-Ft/m2/hó
- önálló hirdető-berendezésért
200-Ft/m2/hó
- építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék
200-Ft/m2/hó
- alkalmi és mozgóárusítás
600-Ft/nap
- vendéglátó-ipari előkert
200-Ft/m2/hó
- mutatványos tevékenység
1.000-Ft/nap
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Záró rendelkezések
2.§.
(1) A rendelet 2013.január 1.napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mezőszemere,2012.december 18.
Bukta Gábor
Polgármester

Dr. Bóta Mihály
jegyző

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért a Gondozási Központ térítési díjaival, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
rendeletet hozta:

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012 (XII.18) számú
önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat fenntartásában működő sze mélyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményi ellátásokról.
A Mezőszemere Község Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
16 § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (továbbiakban Sztv.), a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993.
(II.17.) Kormány rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. Rendelet, valamint az egyes szociális
ellátásokról szóló Mezőszemere Község Önkormányzat többször módosított 5/1999.(V.25.)
számú rendelete alapján a Gondozási Központról és annak keretein belül biztosított
szolgáltatások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §.
A R. 2 számú melléklete a következőképpen változik:
A GONDOZÁSI KÖZPONT TÉRÍTÉSI DÍJAI
2013. Február 01-től
A Gondozási Központban 2013.évre megállapított önköltség: 90.718-Ft/fő
A Képviselő-testület döntése értelmében az intézményi térítési díj összege 2013 február 01től:
Napi étkezési díj + szállás díj: 1503-Ft + 1476 Ft = 2979- Ft/nap
Havi étkezési díj: 2979-Ft X 30 nap = 89370-Ft/hó
Az étkeztetés intézményi térítési díja 2013.február 01-től: 698-Ft/fő

JÖVEDELEM

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)

0-28500

260

28501-35000
35001-40000
40001-45000

285
350
400

45001-50000
50001-55000

450
500

55001-60000

550

60001-65000
65001-70000

600
650

70001 Ft- tól

698
2. §.

(1) A rendelet 2013. február 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Mezőszemere, 2012. december 18.

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Bóta Mihály
jegyző
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Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az étkezési térítési díjakkal, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
rendeletet hozta:

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(XII.18.) számú
önkormányzati rendelet
Önkormányzat hivatalánál és intézmé nyeinél folyó étkezésről és élelmezés nyersanyag
normáiról szóló többször módosított 14/2006.(XI.30.)s z. rendelet
(továbbiakban:R.) módosításáról.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat
intézményeinél adható étkeztetés szabályait az alábbiak szerint állapítja meg:
1. §.
A R. 1 számú melléklete a következőképpen változik:
2013.évi étkezési térítési díjak a Gaszting Kft. - mint szolgáltató-, által kiszámlázott díjak
alapján:
Óvodás gyermek: 1 adag 344,42 Ft
+ szállítás 20,00 Ft/adag
+kenyér
14,17 Ft/szelet
+ 27% áfa 102,22 Ft/adag
Összesen:480,81 Ft/adag
Iskolai ebéd:

1 adag:429,42 Ft
+szállítás: 20,00 Ft/adag
+kenyér 14,17 Ft/szelet
+27% áfa 125,17 Ft/adag
Összesen: 588,76 Ft/adag

Szociális étkeztetés:

1 adag 515,36 Ft
+ szállítás: 20,00 Ft/adag
+ kenyér
14,17 Ft/szelet
+27% áfa 148,37 Ft/adag
Összesen: 697,9 Ft/adag
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Gondozási Központ:(reggeli, ebéd,vacsora)
1 adag 1.115,29 Ft/nap
+ szállítás
40,00 Ft/nap
+ kenyér
28,34 Ft/nap
+27% áfa
319,58 Ft/nap
Összesen:
1503,21 Ft/nap

2.§.
1.) A R. módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályában fennmaradnak.
2.) A jelen rendelet 1. §-ban megjelölt térítési díjakat 2013. január 1-től kell alkalmazni.
3.) A jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Mezőszemere, 2012. december 18.

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Bóta Mihály
jegyző

Dr. Lakatos László háziorvos
Jó estét kívánok! Egy mondat erejéig zavarnám Önöket. Az orvosi rendelőben a fűtéssel van
probléma. Múlt héten elromlott egy alkalommal, tegnap megjavították, és a mai nap megint
elromlott. Ezt szeretném jelezni. Az egyik radiátor teljesen tönkre ment, a többinél pedig
tömítési problémák vannak.
Bukta Gábor polgármester
Köszönjük szépen a jelzést doktor úr, reggel ott kezdenek a munkások, és kijavítják a hibát.
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4.) 2013. évi hulladékszállítási díj megállapítása
Bukta Gábor polgármester
A Remondis Kft megküldte a díjkalkulációját 2013 évre.
Az elfogadásra javasolt díj 2013.január 1-től a lakossági díj a 60 literes edényre 319 Ft+Áfa, a
80 literes edény 348 Ft+Áfa, a 110-120 literes edény 399 Ft/ürítés, a 240 literes edény 771
Ft+Áfa az 1100 literes edény pedig 3835 Ft+Áfa.
A 120 literes zsák ára 464 Ft+Áfa. Ezt az zsákot itt az önkormányzatnál lehet megvásárolni.
Ha valakinek több szemete keletkezik mint amennyi a kukába belefér, ilyen zsákot kell
vásárolni, abba tenni a szemetet, és akkor biztos, hogy azt is elszállítják.
Gazsi László képviselő
Ha valakinek nincs kukája, mert csak üdülőnek használja, akkor is elég a zsákot megvennie?
Bukta Gábor polgármester
Az üdülőként használt ingatlanoknál egy évre 12 darab zsákot írnak elő, Tiszafüredre jelezni
kell, hogy csak üdülőként használják az ingatlant.
Bukta Imre képviselő
Kétféle megoldás létezik, vagy egy fél évet kell fizetni kuka díjat, vagy vesz 12 darab zsákot.
A zsákos megoldás olcsóbb.
Bukta Imre képviselő
Az állam mikor veszi át ezt a szolgáltatást?
Bukta Gábor polgármester
Nem veszi át.
A hatósági ár 399 Ft+Áfa, ez a hulladékgazdálkodási közszolgálati díj. 507 Ft-ra jön ki a
bruttó ár.
Gazsi László képviselő
A Remondis nettó árat szeretne majdnem ennyit.
Bukta Gábor polgármester
Azt az árat fogadjuk el, ami a Hulladékgazdálkodási törvényben közölve van, a 399
Ft/ürítés+Áfa, ez a hatósági ár.
A Remondis 501 Ft+Áfá-t szeretne, ami 636 Ft-ra jön ki.
Bukta Imre képviselő
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A hatósági árat kell elfogadni.
Bukta Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel, hogy aki elfogadja, hogy a 2013.január 1-től javasolt lakossági
hulladékgazdálkodási közszolgálati díj 120 literes edényre vonatkozóan 399 Ft+Áfa/ ürítés
díjat tartalmazza az, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a követke ző rendeletet hozta:
Mezőszemere Község Önkormányzat 19/2012.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ról , valamint a közterületek
tisztántartásáról szóló 9/2006.(VI.22.).sz. rendelet módosításáról.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16.§(1)bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az 1995.évi LIII
tv.46.§.(1)bekezdés c. pontjában és a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII
tv.(továbbiakban:Hgt.) 23.§. és 31.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1.§.
A rendelet 3. sz. melléklete az alábbiak szerint változik:
Díjfizetési időszak:2013.január 01-től- 2013. december 31- ig.

I.

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja.

Edényzet megnevezése:
60 literes gyűjtőedény

Ürítési díj
Ft/alkalom
319-Ft/ürítés

110 és 120 literes gyűjtőedény

399-Ft/ürítés

120 literes, szolgáltató jelzéssel ellátott műanyag zsák
(Ft/db.)

464-Ft/db

240 literes gyűjtőedény

771-Ft/ürítés

1100 literes gyűjtőedény(gurulós konténer)

3835-Ft/ürítés

A díjak az Áfá-t nem tartalmazzák.
II.)Egy darab edényzetre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása:
edényzet egyszeri ürítési díja x heti ürítés száma x 52
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4
A fenti díjakat a jelen rendelet hatálybalépésekor 27 % Áfa terheli.
(1) Rendelet 2013.január 1. napján lép hatályba.
(2) (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mezőszemere, 2012.december 18
Bukta Gábor
polgármester

Dr. Bóta Mihály
jegyző

5.) Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Dr. Bóta Mihály jegyző
Az Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát 2012. december 31. napjával me g kell
szüntetni, mivel csak az Óvoda marad, aminek működtetése kötelező önkormányzati feladat.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy az Általános Iskola és Óvoda Alapító okiratát 2012.december 31.
napjával megszűntessük, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 85/2012. (XII.18.) s zámú
határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Iskolai oktatás, nevelés
közfeladat, Állam részére történő átadása miatt
2012.december 31.napjával az Általános Iskola
és Óvoda Alapító okiratát módosítja.

Határidő:2012.december 31
Felelős:jegyző
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Dr. Bóta Mihály jegyző
Az írásos előterjesztést az Óvoda Alapító Okiratával kapcsolatban mindenki megkapta, amit
most ismeretetek.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
Az Óvoda Alapító Okiratával kapcsolatosan van-e valakinek kérdése?
Gazsi László képviselő
Az SNI-s gyerekek felzárkóztatása, és a logopédia finanszírozása marad? És akik eddig
kijártak, most is ugyanúgy jönnek?
Bukta Gábor polgármester
Mivel az önkormányzat kötelező feladata az Óvoda működtetése, a finanszírozást továbbra is
kapja az önkormányzat. Molnárné Ködmön Katalinnal megbízási szerződést kell majd kötnie
az önkormányzatnak.
Bukta Lajos képviselő
Az Egri Nevelési Tanácsadóhoz kerül át, de minden marad, ahogy eddig volt.
Dr. Bóta Mihály jegyző
Talán még annyival kellene kiegészíteni az Alapító Okiratot, hogy az Óvoda működése
kiterjed arra, hogy más településről is fogadhat be gyereket.
Ha az Alapító Okirat nem tartalmaz olyan feladatot, amelyet ellát az intézmény, - mert el kell
látnia-, és igénybe vette az állami támogatást, a Kincstár visszafizetteti.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy aki elfogadja az Óvoda Alapító Okiratát, az
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képvise lő-testület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 86/2012. (XII.18.) számú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
közös
igazgatású
intézmény 2012.december 31. napjával történő
megszűnését (a jogszabály által elrendelt
különválás útján) tudomásul veszi és a kizárólag
Önkormányzati kötelező feladatokat ellátó
Mezőszemere Óvoda Alapító Okiratát az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidő:értelemszerűen
Felelős:jegyző

Bukta Gábor polgármester
2013. január 1-től valakit meg kell bízni a vezetői teendők ellátásával a megbízás
időtartamára, amire még nem jár vezetői pótlék, csak megbízatás a pályázati kiírás
elbírálásáig.
Dr. Bóta Mihály jegyző
Szabály szerint magasabb vezetőnek minősül.
Bukta Gábor polgármester
Magasabb vezetőnek az minősül, aki munkáltatói jogkörrel van felruházva, de mivel az
Óvodát az önkormányzat alkalmazásában álló Alapító Okirattal hoztuk létre, emiatt nem
lehet magasabb vezető. A Szociális Otthonban sincs magasabb vezetői beosztás. Az Óvoda
vezető nem lesz munkáltatói jogkör gyakorlásával felruházva, mivel a Képviselő-testület lesz
a munkáltatója, ezért az Óvodavezető nem lesz magasabb vezető. Pályázattal és kinevezéssel
történő megbízása után kap vezetői pótlékot, addig amíg csak megbízott vezetőként
tevékenykedik addig nem kaphat magasabb vezetői pótlékot, és munkáltatói jo gköre sem. A
tankerület vezető elmondása szerint az Óvoda működésével kapcsolatos még kapunk
tájékoztatást.
Gazsi László képviselő
Lívia kapott vezetői pótlékot addig is, amíg az iskolaigazgató „alá volt rendelve”.
Munkáltatói jogköre nem volt.
Dr. Bóta Mihály jegyző
A vezetői és a magasabb vezetői pótlék között különbség van. A tagintézmény vezető nem
jogosult magasabb vezetői pótlékra.
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Bukta Gábor polgármester
A 2013 évi költségvetési törvény le fogja írni pontosan, utána fogjuk tisztán látni, addig nem.
Gazsi László képviselő
Ez többlet feladattal jár, 6 órával növeli meg a megbízott vezető óraszámát.
Dr. Bóta Mihály jegyző
A kötelező óraszám az 27 óra, de azért kapja a 200%-os magasabb vezetői pótlékot, mert a
kötelező óraszám ezáltal meghaladja a 27 órát.
Bukta Gábor polgármester
Bízzunk meg valakit addig a vezetéssel, amíg a pályázati kiírás elb írálásra nem kerül. Mivel
ezt meg kell majd pályáztatni, addig tisztázódik a költségvetés is.
Bukta Imre képviselő
Mi a pályázati kiírás menete?
Dr. Bóta Mihály jegyző
A törvény írja elő. A technikai részt a jegyző készíti elő, és terjeszti a Képviselő-testület elé.
Vannak kötelező, és vannak választható tartalmi elemei a pályázati kiírásnak. A jogszabály
azt is előírja, hogy hol kell megjelentetni. Hasonló, mint a jegyzői pályázat kiírása volt. Kb. 3
hónap, mire döntés születik. A Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy mikorra szeretnék
a pályázati kiírást, és én addigra előkészítek mindent. A most megszavazásra kerülő személy
megbízása pedig addig szól, ameddig ez a pályázat el nem dől.
Bukta Gábor polgármester
A tankerület igazgatója azt mondta, hogy egyszerűsíteni fogják az eljárást. Ezzel
kapcsolatban, vélemény, kérdés, javaslat?
Gazsi László képviselő
Hogy ki legyen az óvodavezető?
Molnár Irén képviselő
Igen, annak személyére.
Gazsi László képviselő
Személyre javaslatot? Ott tartunk?
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Bukta Gábor polgármester
Hát én most nem tudok erre mit mondani, már volt kettő, egyszer volt Lívia. Líviától most
vissza lett vonva, az igazgató úr meg Pető Marikát bízta meg a vezetői teendők ellátásával.
Nekem mindegy hogy ki látja el addig, amíg a pályázat nincs elbírálva, mert ezt a feladatot
addig is vinni kell valakinek. A pályázatot minél gyorsabban ki kell írni. Aki jelentkezik, és
eredményesen pályázik és nyer, az lesz a kinevezett óvodavezető.
Gazsi László képviselő
Én Pető Marikát javasolnám, mert tudjuk mindnyájan, hogy ő viszi a hátán az egész óvodát.
Bármilyen rendezvényre, bármire készülni kell, ő testtel- lélekkel, saját anyagiakkal,
mindennel beszáll.
Dr. Bóta Mihály jegyző
Annyi feltétele van, hogy felsőfokú végzettséggel kell rendelke znie a megbízott személynek.
Gazsi László képviselő
Neki van a legmagasabb iskolai végzettsége az óvodában, utána érdeklődtem. Több indoklást
nem akarok mondani, mert már egyszer elmondtam.
Bukta Gábor polgármester
Többiek véleménye?
Bukta Imre képviselő
Most Pető Marika volt megbízva?
Bukta Gábor polgármester
Igen, az igazgató úr neki adta oda a megbízást.
Bukta Imre képviselő
És ezt ő elvállalta?
Bukta Gábor polgármester
Valakinek muszáj volt.
Dr. Bóta Mihály jegyző
Én a neveket még nem ismerem, ő most a tagintézmény vezető?
Gazsi László képviselő
Antal Mihálynéról van szó.
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Dr. Bóta Mihály jegyző
Ő most a tagintézmény vezető?
Gazsi László képviselő
Nem, aki itt volt bent jegyző úrnál, -Ficsór Kálmánné-, ő a tagintézmény vezető.
Bukta Imre képviselő
Ficsór Kálmánné volt az óvodavezető Pető Marika előtt? Mert most Pető Marika ?
Bukta Gábor polgármester
Igen, de jelen pillanatban, csak megbízással teljesíti Pető Marika.
Bukta Imre képviselő
Ha megbízással, akkor tovább is teljesíthetné még addig, amíg a pályázat el nem dől.
Bukta Gábor polgármester
A probléma ott van, hogy mi csak a vezetői pótlékot vettük el Líviától, a vezetői
megbízatását nem. Mert azt, ha jól tudom- az igazgatót kellene megkérdezni-, ebben az
évben február 5-ei dátummal megbízta határozott időtartamra, akkor jött az Államháztartási
törvény, hogy ki kell nevezni az iskola igazgatóját akinek volt, vagy megpályáztatni, és
ezáltal egy határozott időtartamot kapott. Azt kellene megnézni.
Gazsi László képviselő
Azt ő módosította akkor.
Bukta Imre képviselő
Bármilyen megbízást adott az igazgató úr, december 31-ig érvényes csak. Január 1-től kell
megbízni valakit határozott időre, a kiírt pályázat betöltéséig.
Bukta Gábor polgármester
Így van. Az Óvoda alapító okiratát elfogadtuk, a megbízással pedig Antal Mihályné, Pető
Marika-aki jelenleg is megbízott-, vigye tovább az óvoda vezetését a pályázat eredményes
elbírálásáig.
Dr. Bóta Mihály jegyző
A határozati javaslatban szerepel, hogy a magasabb vezetői pótlékot a költségvetési
törvényben szabályozottak alapján az illetményalap 200 %-ban határozza meg.
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Bukta Gábor polgármester
Ezt én nem szavaztatom meg, a költségvetési törvény ismeretében megnézem. Ha jár neki a
törvény erejénél fogva, akkor úgy is adni kell, de ha megbízottként lesz, akkor szerintem
nem.
Én most is azt állítom, hogy, csak pályázott, határozott idejű kinevezéssel rendelkező
kaphatja meg a magasabb vezetői pótlékot, onnantól kezdve lesz jogosult munkáltatói jogkör
gyakorlására, és a vezetői pótlékra.
Bukta Imre képviselő
A jegyző úr majd utána néz.
Bukta Gábor polgármester
Nézzen utána.
A törvény úgy is leírja, mikor kell adni.
Bukta Lajos képviselő
Az óvodánál kicsit zavarosak a hatáskörök, mert papíron Lívia volt a „főnök”, gyakorlatilag
meg Pető Marika.
Bukta Gábor polgármester
Nem, az Általános Iskolában volt, mint a magasabb vezetői pótlékra jogosult az igazgató 250
%, és ő bízta meg annak idején, mert külön volt az iskola, és külön volt az óvoda. Ott volt
egy vezető, az volt Lívia. Utána összevonásra került, akkor csak intézményvezető helyettes
lett, mert az intézményvezető akkor az igazgató volt. Lívia szakmai irányítóként szerepelt és
a pótlék ugyanúgy járt, mert azt nem lehetett elvenni tőle. De ez megint egy új helyzet.
A Képviselő-testületi határozat lényege, hogy a 2013. január 1- vel az Alapító Okirattal
létrehozott Óvoda intézmény vezetői teendőinek az ellátásával Antal Mihálynét bízza meg a
Képviselő-testület, a pályázat eredményes elbírálásáig.
Aki elfogadja, hogy óvoda megbízott vezetője Antal Mihályné legyen, a kiírásra kerülő
pályázat eredményes elbírálásáig az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 87/2012. (XII.18.) számú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete megbízza Antal Mihálynét,
a Mezőszemerei Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátásával 2013. január 01.
napjától határozott időtartamra, nevezetesen az
intézményvezetői feladat ellátására szóló
pályázati eljárás eredményes befejezéséig.
Határidő:2013. január 01.
Felelős: Képviselő-testület

.
Dr. Bóta Mihály jegyző
A pályázat kiírása milyen határidőre legyen beterjesztve a Képviselő-testület elé, arról is
dönteni kell.
Bukta Gábor polgármester
Január 15- ig készüljön el a pályáztatás tervezete, és a kiírását majd eldöntjük akkor.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvodavezetői pályázatnak az
előkészítési anyaga 2013. január 15-ei határidővel készüljön el a jegyző által, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 88/2012. (XII.18.) számú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete arról határozott, hogy a
jegyző 2013. január 15-ei határidővel készítse el
az óvodavezetői pályázat előkészítési anyagát.
Határidő:értelemszerűen
Felelős:Polgármester

545
6.) Egyebek
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő felvette a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal, ahonnan
karácsonyra 5 csomagot ígértek, amiben tartós élelmiszer lesz.
Ő felírt 5 családot. Én mindenképp ragaszkodnék ahhoz, hogy olyan családok kapjanak, ahol
gyerekek vannak, és olyanok, akik eddig még nem kaptak.
-Kavalecz Veronika
-Kelemen Tibor
-Szabó József
-Szőcs Mónika
-Horváth Lászlóné
Marika ezeket a családokat írta fel, a Képviselő-testületnek kellene dönteni, hogy maradjon-e
ez az 5 név, vagy más javaslat van.
Bukta Gábor polgármester
Kázméréknak is lehetne adni.
Bukta Lajos képviselő
Úgy hallottam, hogy karácsonyra sem akarják hazahozni az intézetből a szülők a gyerekeket.
Marika még azt is mondta, hogy 15-20 csomag is várható még karácsonyig.
Gazsi László képviselő
Az én véleményem az, hogy most, ne a kisebbségnek osszuk szét. Horváth Lászlónét
támogassuk.
Kelemen Tibor gyerekei Szihalomra járnak iskolába, óvodába, őt én nem javaslo m.
Bukta Gábor polgármester
Bíró Lajos özvegyét, Marikát is lehetne támogatni. A két lányát egyedül neveli, semmilyen
ellátást nem kapnak a lányok.
Érkezett két kérelem, az egyiket Varga Leventéné, és Kavalecz László küldte. Rendkívüli
segély kérelmet nyújtottak be, mivel munkaviszonyuk a pékségben azonnali hatállyal
megszűnt és a novemberi, decemberi munkabérüket sem kapják meg. 3 gyereket nevelnek, és
még két gyerek után kellene tartásdíjat is fizetniük.
A másik kérelem pedig Farkas Piroskától érkezett, mivel rákos beteg és kevés a nyugdíja
ezért szintén támogatást kér az önkormányzattól.
Adjunk-e nekik valamilyen támogatást, vagy ha kapunk még több csomagot, akkor ők is
kapjanak?
Gazsi László képviselő
Ha lesz csomag, akkor adjunk nekik.
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Bukta Lajos képviselő
Az 5 család a Képviselő-testület döntése alapján:
-Horváth Lászlóné
-Kavalecz Veronika
-Szabó József
-Bíró Lajosné
-Bukta Sándor
A további csomagokról majd akkor döntünk, ha kapunk.
Bukta Imre képviselő
Kollár Lajos kérését tolmácsolom. Várhatóan a kutyákat a chippeltetés miatt nagy számban
az utcára fognak dobni. Az a kérése, hogy a Képviselő-testület írjon levelet a
Kormányhivatalnak, hogy oldja meg ezt az állapotot, mert az önkormányzat nem képes rá.
Bukta Gábor polgármester
Az elmúlt ülésen már volt róla szó, hogy Bocsi doktor január végén házról- házra járva
elvégzi a chippelést 3.500 Ft-ért, kiszállási díj nélkül.
Dr. Bóta Mihály jegyző
Szeretnék tájékoztatást adni az időközben bekövetkezett lényeges jogszabályi változásokról.
(A tájékoztatás a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)
Eddig, november 30- ig kellet költségvetési koncepciót készíteni, most április 30-ig kell, a
2014. évre vonatkozóan.
A belső ellenőrzés sok problémát tárt fel.
Kaptunk ajánlatot. Arra kérnék állásfoglalást, hogy e lfogadja-e a Képviselő-testület 2013-ra
ugyanazokat, akik eddig végezték az ellenőrzéseket.
Kötelező feladat, működtetéséért a jegyző a felelős.
(Az ajánlat a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
Bukta Gábor polgármester
Ami a közös hivatalra vonatkozik, azt S zihalom fizeti, a saját intézményeinkre pedig mi. A
költségvetési törvény ismeretében tudunk majd dönteni.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a belső ellenőrzést ugyanúgy, mint eddig
az Északkeleti Tanácsadó Kft végezze az önkormányzatnál és intézményeinél, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

547
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
képviselő-testület 89/2012. (XII.18.) számú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete arról határozott, hogy
2013.január 1-től a belső ellenőrzést továbbra is
az Északkeleti Tanácsadó Kft végezze az
önkormányzatnál és intézményeinél.
Határidő:értelemszerűen
Felelős:Képviselő-testület
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatást szeretnék adni a megpályázott, és elnyert 50 m3 tűzifáról. Az Egri
Erdőgazdaságnál szerepel Mezőszemere település, tehát ők fogják szállítani. Január első,
második hetében tudják biztosítani a szállítást. Türelmet kérnek az önkormányzatoktól.
Február 15-ig kell nekik leszállítani, az önkormányzatnak pedig addig kell kiosztani a
lakosság részére.
Bukta Lajos képviselő
A szihalmi gyakorlat az volt, hogy természetbeni, átmeneti segélyként lett kiosztva. Írásos
kérelmet, és jövedelemigazolást kellett az igényléshez benyújtani.
Írásos átvételi elismervényt kellett arról is mindenkinek kitölteni, hogy mennyi fát vett át.
A Képviselő-testület minden igény esetében egyedi határozatot hozzon, névre szólóan.
Amennyiben kész lesz a hangos bemondó, ki kell hirdetni, és adni kell egy határidőt, hogy
aki igényt tart a fára, hozza be a kérelmét a Polgármesteri hivatalba.
A határidő azért lenne fontos, hogy fel tudjuk mérni az igényeket, hogy ki mennyi fát kaphat.
Dr. Bóta Mihály jegyző
A szociális rendeletet alapul véve átmeneti segély jogcímen kell természetbeni ellátásként
kiosztani.
Bukta Gábor polgármester
Mivel Nagy Róbert nem ért ide, a 2013 évi vízdíj megállapítására még visszatérünk.
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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 18 óra 37 perckor bezárta.
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