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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. január 29én (kedd) du. 15.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre
Bíró Rita
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője
Nagy Róbert MEFAVÍZ Kft. ügyvezetője
Dr. Bocsi József állatorvos
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.) Állattartási rendelet módosítása
Ebek oltásával, chippelésével kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Dr Bocsi József állatorvos
2.) MEFAVÍZ K ft. tájékoztatója
Előadó: Nagy Róbert MEFAVÍZ Kft. ügyvezetője
3.) Óvodavezetői pályázat.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Törvényességi észrevétel
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) 2013. évi költségvetés előkészítése
Előadó: Bukta Gábor polgármester
6.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a Képviselő-testület
egyetért-e, van-e valakinek napirendi pontra javaslata?
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
A jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta Mária képviselőt
javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
1.)Állattartási rendelet módosítása
Ebek oltásával, chippelésével kapcsolatos tájékoztatás
Bukta Gábor polgármester
Az első napirendi pont az állattartás módosítása lenne, de azt a tájékoztatást kaptam a
törvényességi főosztálytól, hogy az önkormányzat által hozott rendeletben a mezőgazdasági
haszonállat tartása nem korlátozható. A kedvtelésből tartott állatok esetében sem határozhat
meg az önkormányzat helyi szabályokat. Azt a javaslatot kaptuk, hogy ezt az állattartási
rendeletet, amit Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozott, hatályon
kívül kell helyezni, és majd az állattartás szabályairól, feltételeiről lehet új rendeletet alkotni,
a mennyiségről nem.
Bukta Mária képviselő
Mi szerepel az eb rendeletben, amit hoztunk?
Bukta Gábor polgármester
Az, hogy hol és mennyi állat tartható. Ezt az országos rendelet tartalmazza, külön helyi
rendeletben erről nem kell dönteni.
Az ebek veszettség elleni oltásával és a 2013 január 01-től kötelező chippel történő ellátásával
kapcsolatban meghívtuk Dr. Bocsi József állatorvos urat, akinek át is adom, a szót, hogy
mondja el az ezzel kapcsolatos információkat.
Dr. Bocsi József állatorvos
Tisztelettel köszöntök mindenkit!
Először is az előzőekhez szeretnék egy pár szót szólni kiegészítésként. Azt, hogy az
önkormányzatok nem szabályozhatnak helyi rendeletben bizonyos dolgokat, az Alkotmány
Bíróság eltörölte. Ha kijön a végrehajtási utasítás, újra elő kell venni a rendeleteket.
Egy pár lényeges jogszabályt kiemeltem, ami az ebek egyedi azonosítóval történő ellátásával
foglalkozik.
(A tájékoztatás a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete)
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A törvény mindenhol előírja azt, hogy az állattartó kötelessége a jogkövető magatartás
tanúsítása.
A médián keresztül már nagyon sokan értesültek az ebek chippeléséről, de vidéken még az a
bevett szokás, hogy személyes értesítés után vesznek róla igazán tudomást az eb tartók.
Szervezetten, összevezetéses formában az egyedi megjelölést nem lehet megoldani a törvény
szerint.
Nekünk ehhez kell alkalmazkodni, és ehhez kérném az Önkormányzat segítségét, hogy kicsit
eredményesebb legyen, mint a vesztettség elleni oltásban részesülő ebek aránya.
Bukta Mária képviselő
Én azt szeretném kérdezni, hogy a Doktor úr erre vonatkozóan már kidolgozott valamiféle
megoldást?
Mivel nincs veszettség elleni járvány azt hallottuk, hogy az oltás sem lesz kötelező.
Dr. Bocsi József állatorvos
Ez nem igaz, a veszettség elleni védőoltás ugyanúgy kötelező lesz, mint eddig volt, csak az új
oltóanyagok már hosszabb időre adnak védettséget, ezért nem évenként nem lesz kötelező,
kitolódik az időintervallum.
Bukta Gábor polgármester
A védőoltás beadása történhet összevezetéses formában, mint ahogy eddig is történt.
Gazsi László képviselő
Az mind szép és jó, hogy a törvény leírja, hogy mi is a kutyatartók kötelessége, de itt ezen a
településen a probléma, ezáltal nem fog megoldódni.
Itt az utcán falkába verődött kutyákkal van a baj, nem pedig azzal, amelyik a zárt udvaron
van.
Ez a probléma ugyanúgy meg marad a településen, mert ezeknek a kutyáknak „nincs
gazdája”. Egyre csak szaporodnak, már tarthatatlan az állapot a kóbor kutyák miatt. A
chippelés erre nem lesz megoldás.
A jegyzők szerint ez az állatorvos feladata, hogy végigjárja és felszólítsa a tulajdonosokat.
Én úgy tudom, hogy az állatorvos nem olyan hatóság, hogy elrendelje a kutyák kiírtását.
Akkor mit lehet kezdeni a sok kóbor kutyával.
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló rendeletünk ezáltal oka fogyott, mivel nem tudjuk,
hogy kinek van több kutyája, kinek kellene fizetni.
Eb összeírást az Önkormányzat végezhet? Ki kezdeményezhet szankciót a kutyatartóval
szemben nem megfelelő eb tartás miatt?
Dr. Bocsi József állatorvos
Az ebek összeírása 2013 évtől ismét az Önkormányzat feladata, és az ebek nyilvántartását
pedig napra készen kell vezetni. Ez a jegyző feladata lesz. Ehhez a rendelet előír t egy
számítógépes programot, egy adatbázist, ami sajnos még nem érhető el az interneten. Ehhez
lesz majd hozzáférési jogosultságuk az önkormányzatoknak. A chippel ellátott kutyák, és a
tulajdonosok adatai itt lesznek majd láthatók.
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Gazsi László képviselő
Jól értem, hogyha lesz jegyző, akkor ő szankcionálhat?
Dr. Bocsi József állatorvos
Eddig a jegyző szankcionálhatott, de a jelen törvény szerint csak jelentést tehet a Járási
Állategészségügyi Hivatal felé, ahol majd eldöntik, hogy milyen szankciót alkalmaznak. A
jegyző és az állatorvos kezéből kivették az azonnali intézkedés lehetőségét.
A legvégső szankció lesz a pénzbüntetés.
Bukta Gábor polgármester
Mihály Andrea doktor úrral egyeztetve, kinyomtatta, az ebek összeírásához szükséges
regisztrációs lapot. Ezzel a nyomtatvánnyal fel kell keresni minden eb tulajdonost. A
helyszínen kitölteni, és az Önkormányzatnál az adatbázisba -majd ha lesz- fel kell vinni az
adatokat.
Gazsi László képviselő
Attól, hogy ezzel a regisztrációs lappal végigjárják a hivatal dolgozói a települést, a kóbor
kutyák kérdése még mindig nem oldódott meg.
Dr. Bocsi József állatorvos
Ha a kutyának nincs regisztrált gazdája, az kóbor ebnek minősül, és a gyepmester
elszállíthatja a gyűjtőtelepre.
Bukta Gábor polgármester
Ha sikerül is a gyepmesternek befogni a kutyát, elszállítja, még egy hétig akkor is tartania
kell, hátha előkerül a gazdája. Ha nem jelentkezik érte senki, akkor elaltatják a hatóság
engedélyével.
Bukta Lajos képviselő
A gyepmester az Önkormányzat pénzén jön ki?
Bukta Gábor polgármester
Igen.
Bukta Lajos képviselő
Ez a probléma.
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Bukta Mária képviselő
Az első lépés az Önkormányzatnak, hogy összeírja és - majd- rögzíti az adatokat. Ezután
következik a chippelés. Minden regisztrált kutyának kötelező a chippel történő ellátása.
Amelyik kutya nincs be chippelve, kóbor ebnek számít? És ezt honnan lehet megtudni, hogy
melyikben van chip és melyikben nincs?
Dr. Bocsi József állatorvos
Attól, hogy egy kutya nincs be chippelve, az még nem számít kóbor ebnek. Ilyenkor kell a
jegyzőnek jelenteni a hatóság felé.
Bukta Gábor polgármester
Veszettség elleni védőoltást, csak a chippel ellátott ebek kaphatnak.
Bukta Lajos képviselő
Nagyon sok a kóbor kutya, a kötelező chippelés óta még több, kidobják az útra. Veszélyesek a
lakosságra. Mit csináljunk? Írjunk a Kormányhivatalnak, kérjünk onna n segítséget?
Dr. Bocsi József állatorvos
Meg kellene próbálni írni, felszólalni több fórumon, elmondani a problémát. De sajnos ez a
törvény, hogy a chippelés és az oltás kötelező, ami súlyos anyagi terhet ró a kutya
tulajdonosokra.
Bukta Gábor polgármester
A lakosság kiértesítése az összeírásról megkezdődhet. Február elején el is lehet kezdeni.
Aztán a chippelést is meg lehet oldani úgy, mint az oltás szokott lenni. Itt a hivatal előtt. Azt a
kutyát, amelyik nincs chippel ellátva, beoltani sem fogják.
Bukta Lajos képviselő
Sok a harci kutya a településen. A közös Hivatal jegyzőjétől kérdeztem, hogy mi a teendő.
Átadta részemre a jogszabályt amiből kiderül, hogy csak nagyon komoly feltételek mellett
lehet tartani az ilyen ebeket. Ha ezek a feltételek nincsenek meg, az bűncselekménynek
minősül, nem pedig szabálysértésnek. Tudomásom van róla, hogy két harci kutya széttépett
egy kiskutyát. Ezekkel mi a teendő?
Dr. Bocsi József állatorvos
Ezeket be kell jelenteni a Járási Állategészségügyi Hivatalba, és ennek van egy jogi útja, hogy
mi a szankció, illetve a büntetés.
Bíró Rita képviselő
Kinek lesz majd leolvasója? Chippelés után, hogyan lehet majd kiszűrni, hogy melyik kutya
kié?

6
Dr. Bocsi József állatorvos
Az adatbázis alapján lehet majd ellenőrizni, hogy az adott címen van-e regisztrált kutya. Az
utcán kóborló kutyához a gyepmestert kell hívni.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése a doktor úrhoz? Amennyiben nincs megköszönjük a
tájékoztatást.

2.) MEFAVÍZ Kft. tájékoztatója

Bukta Gábor polgármester
Átadom a szót Nagy Róbertnek, hogy mondja el a tájékoztatóját a MEFAVÍZ Kft.- vel
kapcsolatban.
Nagy Róbert
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait!
A decemberi ülésen sajnos nem tudtam részt venni, de gondolom mindenki megkapta a vízdíj
emeléssel kapcsolatban a tájékoztatást.
2,2% -os vízdíj emelést lehetett végrehajtani erre az évre. Árat az alakulás óta nem emelt a
társaság.
Ha azokat a bevételeket megkaptuk volna, ami az átadott vízből a Heves Megyei Vízmű nem
fizetett meg, akkor nem lett volna vesztesége a kft-nek, de így jelenleg az a veszteség
továbbra is fennáll, görgetjük magunk előtt. Ez azt jelenti, hogy részletekben fizetjük most az
átadott víznek a vízdíj járulékát. Saját erőből nehéz kigazdálkodni.
Veszteséges a MEFAVÍZ kft működése, az emelés talán segít helyrehozni. A törvény 2,2 %os emelést enged.
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Bukta Gábor polgármester
293 Ft-ról 299 Ft-ra emelkedett a vízdíj ár, ez minimális emelést jelent ahhoz képest, hogyha ,
ha az ÉRV tagjai leszünk akkor még magasabb lesz a vízdíj. A hatósági vízár fog akkor
érvénybe lépni, amelyet már nem a Képviselő-testület fog megszavazni.
Nagy Róbert
A következő évtől lehet csak emelni, még akkor is ha beolvadunk valamelyik nagy vízműhöz.
Az emelés a következő két havi vízdíjra lesz kiszámlázva. Ebben az évben több emelés nem
lehetséges a törvény szerint. A következő évtől állami vízdíj ár lesz meghatározva, ami biztos,
hogy több lesz ettől. Egyformán fog vonatkozni minden szolgálta tóra.
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Csak akkor lehetséges ezt elkerülni, akkor maradhat önálló a társaság, ha valamilyen
gazdálkodási szervezet kapcsolódik a Kft- hez, pl. egy vízpalackozó üzem üzemeltetése lenne
erre megoldás.
Az ÉRV-vel elindítottuk a tárgyalásokat a beolvadás miatt, de egy palackozó üzemeltetése
lenne a legjobb lehetőség.
Kértünk ajánlatot a Heves Megyei Vízműtől is, ami eddig nem érkezett meg.
Az ÉRV részéről egy műszaki szemle volt kint december hónapban. Megnézték a
berendezések állapotát, és hamarosan ajánlatot fo gnak adni. Várjuk a visszajelzést. A
végleges határidő június vége.
Május 31- ig kell beadni az üzemeltetés jogi kérelmet, ahol mi már önállóan nem kapunk
üzemeltetési engedélyt.
December 17-én megérkezett a bírósági értesítés, miszerint a bíróság döntést hozott a
felülvizsgálati kérelmünkben, megítélte nekünk, mint felperesnek a jogalapot, ami azt jelenti,
hogy első körben a 10.544 e Ft-os beadott perünk jogalap tekintetében helytállóvá vált, és
visszahelyezte az ítélethozatalra a Megyei Bíróságra, ahol már volt egyszer jogerős ítéletünk.
A következő tárgyalás február 1-én lesz.
Kértük azt hogy Szihalom határában lévő mérőt szemrevételezhessük, illetve a vízóra állást
leolvashassuk, hogy pontos adatunk legyen. A Heves Megyei Vízmű ennek az órának az
állását zárolta annak idején, nem tudtunk hozzáférni.
2010 júniustól, 2010 december 31- ig tartó időszakra keletkezett a 10.544 e Ft-os összeg,
valamint még a 2011év I. negyedévre kb. ennek a fele,+ kamatok.
Bukta Gábor polgármester
Kérdés ezzel kapcsolatban?
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől érkezett egy levél, melyben a két település,
Mezőszemere és Egerfarmos önkormányzatát szólítja fel, hogy az autópályán található
Mezőszemerei Pihenőhely ingóságáról tételes leltárt készítsen, a forgalmi érték
meghatározásával, és ezt küldjük el részükre.
Nagy Róbert
Annak idején a vízjogi üzemeltetést három részre osztották, mezőszemerei ivóvízhálózat,
egerfarmosi ivóvíz hálózat, és a vizmű maga, mint víznyerő hely ivóvíz telep lévén.
A mezőszemerei ivóvízhálózathoz kapcsolódott egy külön engedéllyel rendelkező a
Mezőszemerei Pihenőhelyet ellátó ivóvíz vezeték. Ennek külön vízjogi engedélye volt, amit
nem is kaptunk meg, azért mert a Heves Megyei Vízmű kérte meg mikor összeköttetésre
került Szihalommal. Ezt a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Heves Megyei Vízmű kapta meg.
Mivel kapcsolódik a Vízműhöz és mi szolgáltatunk oda vizet, ami nyári időszakban jelentős
mennyiség, célszerű lenne, ha megkapnánk ezt a vezeték jogot is, főleg, hogy ezen keresztül
kaphat Szihalom is. Ezt a vezetéket pályázat útján Mezőszemere létesítette.
Bukta Gábor polgármester
Ezért nem értem, hogy akkor mi köze van ehhez Egerfarmosnak? Közigazgatásilag is
Mezőszemeréhez tartozik.
A két önkormányzat tulajdonában van 50-50 %-os arányban a MEFAVÍZ Kft. üzemeltetése,
de a tulajdon, ami önkormányzati vagyonnak számít, az Mezőszemere tulajdona 66 %-ban,
Egerfarmosé 34 % az 1 számú kút esetében. A 2-es és a 3-as kúthoz pedig semmi köze
Egerfarmosnak.
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Van-e még kérdése a MEFAVÍZ Kft.-vel kapcsolatban valakinek?
Gazsi László képviselő
Nagy Róberthez lenne kérdésem a start munkaprogramban szereplő gépvásárlással
kapcsolatban, mert úgy hallottam, hogy ő intézte.
Nagy Róbert
Én csak kapcsolatot intéztem, a személyes kapcsolatot a polgármester úr vette fel az
értékesítővel. 2-3 gazdálkodóval, illetve gépkereskedővel hoztam össze, aki forgalmaz
gépeket. Ez a kapcsolatfelvétel történt meg a polgármester úr részéről, és ő rendezte a
továbbiakban. Én segítséget nyújtottam, minden ellenszolgáltatás nélkül. A polgármester úr
telefonált, és ő nézte meg a gépeket is.
Egyedül a döngölőbékát vette tőlem az Önkormányzat, mivel nekem volt 3 darab, így egyet el
tudtam adni, ami 200.000 Ft-ba került.
Bukta Gábor polgármester
Sarudról vettem a gépeket egy vállalkozótól, nagyon jó állapotban lévő gépekről van szó.
Azon az áron lettek megvásárolva, ami a start munkaprogramba be lett tervezve. Addig tudják
a telephelyen tárolni, amíg mi nem tudjuk hová tenni. Ha szólunk, ők azonnal szállítják.
Nagy Róbert
A döngölőbékát én is bármikor tudom szállítani, és a működését is megmutatom.
Gazsi László képviselő
Én a döngölőbékát balesetveszélyesnek tartom, lap vibrátor jobb lett volna.
Nagy Róbert
Ha kéri a testület, én szétnézek, hogy lenne-e lap vibrátor a döngölőbéka helyett, hasonló
áron.
Bukta Gábor polgármester
Nagy Róbertet kérjük meg, hogy nézzen szét a piacon, hogy van-e, és mennyibe kerül.
Bukta Mária képviselő
A 2012. évi start munkaprogram pénzügyileg rendben van?
Bukta Gábor polgármester
Január 17-ei dátummal leadtunk mindent, a Munkaügyi Központ felé, ennek az elszámolása
van most folyamatban.
Ami nem lett levásárolva, azzal nem kellett elszámolni sem, ilyen volt például a diszperzit,
amiből túl sok lett igényelve. Annak körülbelül a fele került felhasználásra.
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Bukta Mária képviselő
2013-ban mit fogunk kezdeni ezekkel a most megvásárolt gépekkel?
Bukta Gábor polgármester
Eddig a SZEMERE MAG Kft készítette elő a talajt a mezőgazdasági projekthez, ő végezte a
talajmunkákat, az idén már saját gépekkel tudjuk ezt elvégezni.
A 2013 évi Start munkáról a következő testületi ülésen lesz szó, a BM felülvizsgálati
szakaszában van a pályázat.
3.) Óvodavezetői pályázat
Bukta Gábor polgármester
Széll Gáborné, a közös hivatal jegyző asszonya is kapott a mai Képviselő-testületi ülésre, de
közölte, hogy nem tud jönni, egészségügyi okokra hivatkozva.
Az óvodai pályázat kiírását készíti, hogy kiírásra kerüljön minél előbb.
December hónapban sajnos elkövetett a Képviselő-testület egy hibát, amikor Antal Mihálynét
megbízta az óvoda vezetői feladatok ellátásával, a kiírt pályázat betöltéséig.
Az én tájékozatlanságom is, valamint Gazsi László képviselő és a többiek is akik akkor itt
voltak hallgattak róla.
Bartók István iskolaigazgató behozta Ficsór Kálmánné személyi anyagát, amelyben
megtalálható az a kinevezés, amiben 2011.10 hóban megbízást adott Ficsór Kálmánnénak az
óvoda vezetésére, azt 5 évre adta, mivel határozott idejű munkaszerződése van. Annak idején,
amikor a Képviselő-testület a vezetői pótlékot elvette Ficsórnétól, az csak annyit jelentett,
hogy a költségvetés hiánya miatt a vezetői pótlékot vettük el, a vezetői megbízást nem, mivel
nem is mi voltunk a munkáltatói jogkör gyakorlói.
Tehát ez a kinevezés addig él, amíg az új vezető meg nincs pályáztatva.
Ha ő nyeri meg a pályázatot, a magasabb vezetői pótlékra ő lesz jogosult, amennyiben nem, a
vezetői megbízatása addig szól.
Azt a Képviselő-testületi határozatot módosítani kell, amiben Antal Mihálynét bíztuk meg a
vezetői feladatok ellátásával, a kiírt pályázat eredményes elbírálásáig. 2013 január 03-án
Bukta Mária képviselővel lementünk az óvodába érdeklődni. Antal Mihályné írásban
nyilatkozott arról, hogy ő eddig sem vállalta a vezetői tevékenységet, és ezután sem fogja.
Gazsi László képviselő
Dr. Bóta Mihály jegyző félrevezetett bennünket. Azt mondta, hogy az óvoda, mint intézmény
az iskola megszűnése miatt önálló intézményként fog működni.
Bukta Gábor polgármester
Ő azt mondta, hogy a magasabb vezetői pótlék jár neki, mint önálló intézmény vezetőjének,
úgy, mint az általános iskolában. De addig, amíg nincs megpályáztatva, addig nem jár, csak
attól a naptól, amikor eredményes lesz a pályázat betöltése.
Az a kinevezés, amit az igazgató úr készített az 5 évig érvényes, de mivel önálló intézmény
lett, neki január 01-től jár a vezetői pótlék, a kiírt pályázat elbírálása után pedig magasabb
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vezetői pótlék jár neki, ami 250 %, és munkáltatói joggal is fel lesz ruházva, úgy mint az
iskola igazgatója volt annak idején.
Bukta Imre képviselő
A Bóta jegyző úr azt mondta, hogy mivel megszűnt az iskola és az óvoda, ezért január 1-től az
óvodát újra létre kell hozni. Ezért ez a megbízatás 2013 január 1-től nem érvényes Bóta
Mihály szerint, ezért kellett nekünk kinevezni valakit.
Bukta Gábor polgármester
Módosítani kell a 87/2012. (XII.18.) számú határozatot.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a 87/2012. (XII.18.) számú határozatot
módosítsuk, és 2013. január 1-től Ficsór Kálmánnét bízzuk meg az óvoda vezetői feladatok
ellátásával, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Község
képviselő-testület 1/2013.
határozata

Önkormányzat
(I.29.) számú

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete módosítja a 87/2012.
(XII.18.) számú határozatát , és a Mezőszemerei
Óvoda
intézményvezetői
feladatainak
ellátásával 2013. január 01. napjától határozott
időtartamra, nevezetesen az intézményvezetői
feladat ellátására szóló pályázati eljárás
eredményes elbírálásáig Ficsór Kálmánnét bízza
meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Képviselő-testület
17.40-kor Gazsi László képviselő távozik.
Bukta Gábor polgármester
Ficsór Kálmánné hozott egy kérelmet, amit most felolvasnék a Képviselő-testület tagjainak.
(A levél a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete)
-Veszélyes fák kivágása az óvoda udvarán
-Tűzoltó készülékek érvényesítése
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-20/2012 EMI rendelet szerint február 15- ig a szülőket értesíteni kell a nyári zárva tartás
idejéről, ami az idén 2013. július 01-től 2013. augusztus 02-ig, 5 hét lesz.
Az új törvényi előírások miatt az óvodáztatási támogatás odaítélése miatt kell hamarább
nyitni, az elmúlt évektől eltérően.
Felteszem szavazásra, hogy amennyiben az óvoda nyári zárva tartásával egyetértenek a
Képviselő-testületi tagok kérem kézfelnyújtással szavazzanak.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
képviselő-testület 2/2013.
határozata

Önkormányzat
(I.29.) számú

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
Óvoda nyári zárva tartás ideje, 2013. július 01től 2013.augusztus 02- ig, 5 hét lesz a
karbantartási munkák és a takarítás miatt.
Határidő. Értelemszerűen
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Gábor polgármester
A fa kivágással, illetve inkább a száraz gallyak levágásával várjuk meg az új jegyzőt.
Bukta Mária képviselő
Az óvoda területén lévő veszélyes fák kivágásának költségét, valamint a tűzoltó készülékek
érvényesítésének költségét be kell tervezni az óvoda költségvetésébe, ezek végrehajtásáról
pedig Lívia mint megbízott óvodavezető köteles gondoskodni, ez nem a Képviselő-testület
feladata.
4.) Törvényességi észrevétel
Bukta Gábor polgármester
A Törvényességi Főosztálytól azt az utasítást kaptuk, hogy azt a lakcím rendeletet, amit az
önkormányzat hozott vissza kell vonni, valamint annak a módosítását is, mivel ilyen
rendeletet az Önkormányzat nem hozhat.
A törvény nem ad felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak erre, az Alkotmány Bíróság
pedig eltörölte.
Hatályon kívül kell helyezni a két rendeletet. A megtett intézkedésről, illetve az eltérő
álláspontról, véleményről értesítést kérnek.
Kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban?
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Bukta Imre képviselő
Én két dolgot javasolnék. Az egyik az, hogy elfelejtjük ezt a felszólítást, nem válaszolunk rá,
és minden marad így, ahogy van, a másik lehetőség pedig az, hogy visszavonjuk a törvényi
előírásokat betartva. Ezt a rendeletet azért hoztuk, hogy ne tudjanak családok olyan helyre
bejelentkezni, ahol embertelen körülmények között laknának.
Bukta Gábor polgármester
Majd ha lesz jegyző, vizsgálja ő felül ezt a rendeletet.

5.) 2013. évi költségvetés előkészítése
Bukta Gábor polgármester
Prokajné és Kristonné már elkezdték összeállítani a költségvetést.
Már látszanak a feladat finanszírozásra az állami normatívák, a személyi juttatásokhoz a
bérek. Nagyon sok változás van az előző évekhez képest. Eddig a gondozottakra kapott az
önkormányzat pénzt a szociális otthonnál, most pedig a gondozókra adja, fix összegben.
A térítési díjakra az elmúlt évben hoztunk határozatot, hogy az étkezési térítési díj minden
egyes érintett felé azzal az összeggel kerül kiszámlázásra, mint amennyiért mi átvesszük a
Gaszting Kft-től.
Ezt most megvizsgálva, 30 %-os térítési díj emelésnek felel meg. 70.000 Ft-ról, nem
emelhetünk 90.000 Ft-ra. Ezzel saját magunknak is emelnénk, mivel sok embernek a szociális
otthonban az önkormányzat egészíti ki a térítési díját.
Kriston Istvánné
89.370-Ft most az az összeg, amire a Képviselő-testület decemberben a rendeletet
módosította. Nincs szükség ekkora emelésre, ahhoz, hogy a működést 0-ra ki tudjuk hozni. A
meg lévő normatívákkal számolva Prokajnéval, 15-17 %-os emelést tarunk reálisnak. Egy 17
%-os térítési díj emeléssel úgy néz ki, hogy teljesen 0-ra tudjuk kihozni a költségvetést. 17 %os emelés esetén 8 fő az, aki nem tudja kifizetni a teljes díjat, és az önkormányzatnak kell
hozzátenni.
Ezzel az emeléssel a térítési díj havi 81.990-Ft, így ez 11.000-Ft-os emelkedést jelent.
Az év folyamán még egyszer lesz lehetőség változtatásra, mivel egy évben kétszer lehet.
Bukta Mária képviselő
A 30 %-os emeléssel szerintem is magas lenne a térítési díj a 17 %-os emelést reálisnak
tartom. A Gaszting Kft számláin még mindig napi kétszeri szállítás szerepel, a 20-Ft kétszer
van felszámolva, pedig csak egyszer szállít naponta.
A reggeli és a vacsora ára 800-Ft, ami nagyon sok, és ráadásul nem is meleg étel. Helyben a
melegítő konyhán, a három alkalmazott teljes munkaidőben van most is foglalkoztatva, holott
tudjuk, hogy ennek a három embernek a napi 8 órája- így, hogy ez csak melegítő konyhanincs kitöltve, így lenne rá idejük, hogy helyben elkészítsék a reggelit és a vacsorát.
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Ezért a Gaszting Kft-vel kötött szerződést módosítani kellene, hogy csak ebédet szállítson.
Javaslom a testületnek, hogy fogadjuk el a 17 %-os térítési díj emelést, ha lesz jegyző a
Gaszting Kft. képviselőjét el kell hívni, és a 2x20-Ft-ot felül kell vizsgálni, valamint a
szerződés többi pontját is, amit még a helyettes jegyző asszony hibásnak vélt.
18.30 perckor Bíró Rita képviselő távozik.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szociális Otthon térítési díja 2013.
február 01. napjától 81.990-Ft/fő/hó legyen, -ami 17 %-os emelésnek felel meg-, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képvise lő-testület az alábbi
rendeletet hozta:
Mezőszemere Község Önkormányzat 1/2013.(I.29.) számú önkormányzati Rendelete a.
Az Önkormányzat fenntartásában működő sze mélyes gondoskodást nyújtó szociális
intézményi ellátásokról szóló többször módosított 17 /2012 (XII.18) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról
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:
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: 1257-Ft + 1476 Ft = 2733- Ft/nap
Havi étkezési díj: 2733-Ft X 30 nap = 81.990-Ft/hó
Az étkeztetés intézményi térítési díja 2013.február 01-től: 698-Ft/fő
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JÖVEDELEM

TÉRÍTÉSI DÍJ (Ft)

0-28500

260

28501-35000
35001-40000
40001-45000

285
350
400

45001-50000

450

50001-55000
55001-60000

500
550

60001-65000

600

65001-70000
70001 Ft- tól

650
698
2. §.

(1) A rendelet 2013. február 01. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mezőszemere, 2013. január 29.
Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
jegyző

Kriston Istvánné
A Gondozási Központ bértervezéséhez nekem még lenne kérésem. Most derült ki, hogy a
szakmai bérre mennyi maradt, mivel az előzetes tájékoztató alapján nem tudtuk, hogy az
intézményvezető helyettes helyettesi pótléka bele fér-e a költségvetésbe. Ezért 2013 január
01. napjától Bartáné Virág Györgyi mint intézményvezető helyettesi beosztása meg is szűnt,
ezáltal a helyettesi pótléka is megvonásra került.
Prokajnéval kiszámoltuk, hogy kb. 500.000-Ft marad meg a bérekből, ezért kérném a
Képviselő-testületet, hogy Bartáné Virág Györgyi intézményvezető helyettesi pótlékát amennyiben úgy gondolják-, állítsák vissza, ugyanis egy ilyen intézménynél szükség van
helyettes vezetőre. Pénzzel, betétkönyvvel, gyógyszerrel kell bánni, számlát kell írni..
Haláleset esetén is intézkedésre van szükség, és ha én szabadságon vagyok, ezeket a
feladatokat akkor is valakinek el kell végezni.
A vezető helyettesi pótlék a mindenkori pótlék alap 100 %-a, ami most 20.000-Ft. A
gondozónők „ágy melletti” pótléka, a pótlék alap 120 %-a, ami 24.000-Ft. Az
intézményvezető pótléka pedig 250%-ban van meghatározva.
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Bukta Mária képviselő
Az intézményvezető helyettes kapja az „ágy melletti” pótlékot is?
Kriston Istvánné
Igen, mivel ha nem engem helyettesít, akkor ugyanúgy gondozónőként dolgozik. De még így
is belefér a költségvetésünkbe.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Pótigényt kell majd benyújtani, addig meg kell előlegezni az önkormányzatnak.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy visszaadja-e Bartáné Virág Györgyinek a
helyettes vezetői pótlékát?
Bukta Mária képviselő
Szerintem indokolt lenne, hogy visszaadjuk, mivel veszteséget nem termel az önkormányzat
részére a Gondozási Központ. Ez a költségvetés már úgy készült, hogy Bukta Lajosné és
Bukta Eszter kikerült a házi segítségnyújtásba a finanszírozás miatt.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Bartáné Virág Györgyinek a vezető
helyettesi pótléka- ami 20.000-Ft- visszaállításra kerüljön, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
képviselő-testület 3/2013.
határozata

Önkormányzat
(I.29.) számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Bartáné Virág
Györgyinek
a
Gondozási
Központ
intézményvezető helyettesének a helyettesi
pótlékát-ami 20.000-Ft- 2013.január 01. napjától
visszaállítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Gábor polgármester
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A házi segítségnyújtásban az elmúlt évben 3 körzet került kialakításra, 3 gondozóval és 27
ellátottal. A Gondozási Központból került át két dolgozó ide, így nem kellett elküldeni senkit,
mert ott éppen kettő fővel volt több a létszám. Mivel ingyenes ez a szolgáltatás, az
ellátottaknak nem kell fizetni semmit. Ez így veszteséget jelent az önkormányzatnak, de mivel
kötelező feladat el kell látni.
Az idén a startmunkából is kivették a házi segítségnyújtást.
Az óvodánál jelenleg egy dajka van felvéve, de kettőre kapunk finanszírozást. Óvónő jelenleg
három van, de szeptemberig csak kettő lehetne, de arra a pár hó napra nem küldhetünk el
senkit, és dajkának sem lehet visszaminősíteni egyik óvónőt sem. Ha dajkát most nem
vesszük fel, vissza kell fizetni a bérét.
Balázs Juditnak van dajka végzettsége, őt lehetne felvenni, de sajnos tudjuk nagyon jól, hogy
konfliktus van Gazsiné és Balázs Judit között, nem biztos, hogy tudnának együtt dolgozni.
Bukta Lajos képviselő
Lehet kezelni ezt a konfliktust?
Ficsór Kálmánné
Balázs Judit munkájára semmi rosszat nem tudok mondani, jó a munkához való hozzáállása.
Az elmúlt évben több esetben is volt rá példa, hogy mind a két dolgozót behívtam, hogy
beszéljük meg a problémát. Megpróbáltuk, több-kevesebb sikerrel. Nehéz kérdés ez, pont
azért mert Gazsi László képviselő, és a felesége nálunk dolgozik, ezért nehéz úgy bármilyen
döntést hozni, hogy valaki érdeke ne sérüljön. Amennyiben a testület úgy határoz, hogy
Balázs Juditot kinevezi dajkának én megpróbálok rendet tartani.
Bukta Gábor polgármester
Az a baj, hogy a vezető óvónő háta mögött intézkedik nagyon sokszor Gazsiné, a múltkor is
kiadta a szülőknek, hogy délben vigyék el a gyerekeket, mert nincs fa, nem lesz fűtés az
óvodában, holott meg volt rendelve, és meg is érkezett a fa mire kellett. Úgy gondolom a
vezető óvónő feladata lett volna ennek a koordinálása, nem pedig a dajkáé.
Bukta Mária képviselő
Egy dajka ilyet nem tehet meg a vezető tudta nélkül, legközelebb, ha ilyen előfordul, írásbeli
figyelmeztetést kell adni neki.
Bukta Gábor polgármester
A múltkor azt nyilatkozta Antal Mihályné, ha Balázs Judit oda kerül, vala melyiket biztos,
hogy el kell onnan tenni, mert nem fognak tudni együtt dolgozni.
Bukta Mária képviselő
Két dajka bérét finanszírozza le az állam, ami azt jelenti, hogy még egy embernek tudnánk a
faluban munkát biztosítani, főleg úgy, hogy annak idején Balázs Judittal az önkormányzat a
saját pénzén végeztette el a dajkaképzőt, és közmunkásként 4 évig volt dajka az óvodában, de
felvéve eddig nem lett, mert Ditke kiutálta. Most a költségvetési törvény lehetőséget ad arra,
hogy felvehessük arra az állásra, amire meg van a végzettsége.
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Én dolgoztam együtt egy pár hónapig Balázs Judittal, én egy kompromisszumképes,
segítőkész embernek ismertem meg.
A Ditke munkájára-mint dajka -sincs panasz.
Ha ezt az egészet Ficsórné mint óvodavezető fel tudja vállalni, akkor az önkormányzatnak
nem lehet kihagyni ezt a munkahelyteremtő lehetőséget Ditke miatt.
Bukta Lajos képviselő
Amennyiben annyira elmérgesedik a helyzet, hogy Lívia nem tudja kezelni, kérjen segítséget
a Képviselő-testülettől.
Bukta Mária képviselő
El kell mondani Ditkének, hogy a munkatársakkal együtt kell dolgozni, Vagy tud ebben a
szellemben dolgozni, vagy meg kell, hogy váljunk egymástól.
Bukta Imre képviselő
Be kellene hívni a testület elé ezt a két embert, mielőtt kinevezzük az új dajkát, Balázs Juditot,
és megkérdezni tőlük, hogy tudnak-e együtt dolgozni.
Bukta Gábor polgármester
Pénteken reggel 9 órára a képviselők közül aki tud jöjjön el, én értesítem a két dajkát is,
valamint Lívia is legyen itt a megbeszélésen. Gazsi László képviselő, mivel é rintett az
ügyben, ezért az új törvény szerint ki lehet zárni a szavazásból, illetve neki kell jelezni, hogy
elfogult ebben a témában és nem szeretne részt venni.
A képviselői tiszteletdíjakról nyilatkozni kell, mivel eltérítés van két képviselő esetében, de
most már nincs hozzá feladat, csak addig volt, amíg a startmunka program zajlott. A
költségvetésbe ezt is be kell tervezni.
Kellene egy karbantartó is főállásban, aki a gépeket is tudja kezelni.
Bukta Mária képviselő
Mikor legyen testületi ülés, a költségvetéssel kapcsolatban?
Bukta Gábor polgármester
Addig még egy közös testületi ülést is tartani kell Szihalommal, a közös hivatal
költségvetéséről.

6.)Egyebek
Bukta Gábor polgármester
A „Kisvakond” üzletház, az előtte lévő és mögötte lévő 2 telek most eladó. 350.000-Ft volt az
értéke utoljára, amit Szász László végrehajtó árverésre írt ki. Többen jelentkeztek a vételre, de
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szeretnénk, ha inkább az önkormányzat venné meg, mivel az épület jó állapotban van, gáz, víz
található a telken. Főúton van, sarok telek, játszótérnek kiválóan alkalmas terület. Ahhoz
kérném a Képviselő-testület határozatát, vagy hozzájárulását, hogy Szász Lászlóval
felvegyem a kapcsolatot erre vonatkozóan, hogy most mennyiért juthatna hozzá az
önkormányzat ehhez a négy telekhez.
Bukta Imre képviselő
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Szász László végrehajtóval
felvegye a kapcsolatot, hogy az önkormányzat megvegye ezt a négy telket, illetve a rajta lévő
ingatlant, valamint a költségvetésbe is be kell terve zni ezt a 350.000-Ft-os költséget
amennyiben sikerül a vétel.
Bukta Gábor polgármester
A füzesabonyi Mátyás Király Gyógyszertár költözik ide, mint fiókgyógyszertár. 60 nap az
engedélyezési eljárás, amire azt az ígéretet kaptuk, hogy gyorsítanak rajta.
Voltak itt megnézni a helyiséget, arra kértek bennünket, hogy mivel a PVC elhasználódott ki
kellene cserélnie az önkormányzatnak, vagy ha alatta olyan járólap van, mint az előtérben,
nekik az is jó. Valamint egy beépített szekrény kellene a hátsó falra. Ez a z önkormányzat
költsége lenne. Az engedélyezési eljárás költségét ők fizetik, ami több mint 200.000-Ft-ba
kerül. Számítógépet, pénztárgépet, pultot is hoznak magukkal.
Bukta Imre képviselő
Bíró Feri meg tudná ezt csinálni? 50.000-Ft alatt lenne a költsége?
Bukta Gábor polgármester
Biztos elvállalja, és szerintem nem is kerül annyiba. Fenyőléc kell hozzá, a polc lábainak,
meg lambéria az alsó részre, hogy az, zárható legyen. A felső rész lehet nyitott is.
Bukta Mária képviselő
Feltétlenül olyan legyen, hogyha az egészségügyi centrum elkészül, át lehessen vinni oda.
Szerintem Szabó József sokkal rászorultabb lenne, őt kellene megbízni az elkészítésével.
Bukta Gábor polgármester
Holnap megkérdezem, hogy elvállalja-e.
Előírás még, hogy a bejárati ajtón egy 40x40 cm-es lehajtható, gyógyszerkiadó ablakot kell
kialakítani, egy esetlegesen kialakuló járvány miatt. Valamint a 2 lépcsőfok
akadálymentesítését is meg kell oldani. Fából is megoldható. A kapuba csengőt kell
felszerelni a mozgáskorlátozottak miatt. Ezek az előírások.
A SZEMERE MAG Kft a Képviselő-testület hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az autópálya
mellett lévő szerviz út jobb oldalán az árokban lévő fákat kivághassák, mivel azok már
annyira megnőttek, hogy a gépeik áthaladását akadályozzák. Ehhez ároktisztítási engedélyt
szeretnének kérni. A szihalmi jegyzőnőhöz mentek először, aki pedig ide küldte őket, hogy az
a terület a mezőszemeri Önkormányzat tulajdona. Kitakarítás után szeretnék is elvinni a fát.
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Bukta Imre képviselő
Az az árok az önkormányzat tulajdona. 2-3 emberrel az önkormányzat is ki tudná takaríttatni,
és a fa jó lenne az óvodának.
Bukta Gábor polgármester
Ne döntsünk most róla, menjen ki a Képviselő-testület a helyszínre, és nézze meg.
Lenne még egy dolog, amit szeretnék ismertetni a Képviselő-testülettel. A Nemzeti
Közművelődési Intézmény egy fő regisztrált álláskeresőt 100%-ban támogatna a településen.
Feladata lenne például a roma családok közösségbe való beilleszkedésének elősegítése.
Pályázni kell rá. Most első lépésben az önkormányzatnak csak regisztrálni kellett, hogy
szeretne részt venni ebben a pályázatban. Ezt megtettük, de ez még semmilyen
kötelezettséggel nem jár. 1 éves időtartamra szólna ez a munka. Az önkormányzatnak nem
kerülne pénzbe, és egy fiatalnak tudnánk munkát biztosítani ezáltal.
Én Tompa Marikát javaslom, 3 kisgyereke van, és regisztrált álláskereső.
Bukta Mária képviselő
Beszélni kell vele, hogy egyáltalán érdekelné-e ez az állás.
Molnár Irénke képviselőtársunk hívta fel a figyelmünket a Heves Megyei Hírlapban megjelent
cikkre, amelyben azt írja, hogy az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be a cigánytelepek
felszámolására.
Sokat jelentene a falunak, a faluképnek, ha benyújtanánk azt a pályázatot, és sikeresen el is
bírálnák. Már beszéltünk is Márkus János András pályázatíróval, hogy nézzen utána a
pályázati feltételeknek.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 19 óra 50 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

