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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2010 december
13.-án (hétfő) 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
Igazoltan távol: Pásztor József
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Kelemenné Dudás Tünde pénzügyi bizottsági tag

Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a megválasztott 6 képviselőtestületi tag
közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Alpolgármester megválasztása titkos szavazással (Zárt ülés)
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Alpolgármester eskütétele.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves költségvetési
beszámoló teljesítéséről
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
megvitatása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
6.) Mezőszemere Község Önkormányzati hivatalnál és intézményeinél folyó
étkeztetésről és élelmezés nyersanyag normáiról szóló 14/2006. (XI.30.). sz. rendelet
módosítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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7.) Mezőszemere Község Önkormányzat fenntartásában működő személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményei ellátásokról szóló 9/2001. (IV.12.). sz.
rendelet módosítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
8. )Bérleti díjak megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
9.) Magánszemélyek kommunális adójának 2011. évre történő megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
10.) Mezőszemere Község Önkormányzat 17/2002. (XII.12.). sz. Helyi iparűzési adóról
szóló rendelet módosítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
11.) Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek
tisztántartásáról szóló 9/2006. (VI. 23.). sz. rendelet módosítása.
Előadó Bukta Gábor polgármester
12.) Vállalkozók kommunális adó 20/2003. (XII. 11.) számú rendelet hatályon kívül
helyezése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
13.) Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
A napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassuk meg Bartók István iskola igazgató
tájékoztatását, mivel a képviselőtestület tagjai szeretnének tájékozódni arról az eseményről
ami az elmúlt időben történt az iskolában.
Bartók István
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Az iskolában 2010. november 23-án történt
eseményről tájékoztattam a jegyző urat, és most röviden tájékoztatom a képviselőtestületet.
November 23-án délelőtt két tanuló a tízórai ideje alatt az intézményünkben, az étkezőben
szóváltásba keveredett, amelyet tettlegesség is követett. A felügyelő tanárnőnek sikerült
szétszedni a gyerekeket, de az egyik tanuló iskolánkat engedély nélkül elhagyva hazament a
szüleiért, akik felbőszülten jöttek be az udvarra, ahol rátámadtak a másik tanulóra. A nevelők
gyors és határozott fellépésének köszönhetően sérülés ugyan nem történt, de a szülők
megengedhetetlen, megbotránkoztató és riadalmat keltő viselkedése miatt, amelyet az iskola
alsó folyosóján folytattak, a tanulókat sokáig nem engedhettük be az udvarról, felnőttek és
főleg gyermekek is erősen megijedtek. Telefonon értesítettük Csillag István iskolarendőrt, de
mivel ő nem tudott eljönni iskolánkba, a Füzesabonyi Rendőrkapitányságtól kértünk
segítséget. A szülők ez alatt az idő alatt is folytatták minősíthetetlen viselkedésüket,
elfogadhatatlan módon szidalmazták a pedagógusokat.
A kiérkezett rendőrök felvették az adatokat, jegyzőkönyvben rögzítették a történteket,
beszéltek az őket értesítő, majd az ügyeletes pedagógusokkal is. Ezek után, tudomásunk
szerint felkeresték a szülőket is.
Az esetről értesítettem a jegyző urat és a gyermekjóléti szolgálat vezetőjét is.
Nem először volt ilyen eset, hogy a szülők kiabálnak az iskolában. A Konfliktusokat helyre
kell tenni a szülők körében.
A másik eset két tanuló rángatta egymást az udvaron, oda ment egy másik tanuló aki szét
akarta választani a gyerekeket. A nevelők mire oda figyelnek már megtörténik az eset. A
gyerekek megsértik az iskola házirendjét. A szülőket behívattam és elbeszélgettem velük a
gyerekek jelenlétében.
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Próbáltam felhívni a szülők figyelmét, hogy nem jól nevelik a gyerekeket, de ezt nem látják
be, még jobban kellene törődni a gyerekekkel.
Az általános iskola létszáma jelen pillanatban 100 fő, minden évben csökken a tanulók
létszáma. Az iskola tartja a kapcsolatot a jegyzővel és a családgondozóval.
Nehéz helyzetben vagyunk, a gyerekek csúnyán beszélnek, sértegetik a nevelőket. Védeni kell
az osztálytársakat és a nevelőket a gyerekektől. Lépni kell a többség érdekében.
Bukta Mária képviselő
Megdöbbentő ez a helyzet. Az 5 – 6 gyerek miatt nem tudtok megfelelően dolgozni. Milyen
lehetőség van arra, hogy kiemeljék azt az 5 – 6 gyereket a környezetéből.
Bukta Lajos képviselő
Értekezleten voltunk, ahol tájékoztattak bennünket, hogy a gyermek elhelyezés ügyekben
körültekintően kell eljárni, mivel az elhelyezéseket anyagi okok miatt nem tudják ellátni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az ideiglenes elhelyezés 30 napig tart, a Füzesabonyi Gyámhivatal megvizsgálja a
környezetet és ha letelik a 30 nap és alkalmasnak találják a szülői környezetet visszahelyezik
a gyermeket a családba.
Igazgató úr elmondta, hogy szeretne egy értekezletet eseti megbeszélést a szülő,
családgondozó és jegyző jelenlétével.
Bartók István
Magántanuló kétféle lehet, kérheti a szülő és a másik gyógypedagógiai szakvélemény
javaslatára. Amennyiben a szülő kéri akkor a gyermeknek nem kell bejárni tanórákra, csak
vizsgázni kell a gyermeknek. Ha szakvélemény javaslatára válik magántanulóvá a gyermek,
akkor heti 10 óra foglalkozást kell tartani a gyermeknek.
Bukta Lajos képviselő
A problémás gyermek szüleit meggyőzzük, hogy vegye ki az intézményből a gyermeket és
legyen magántanuló.
Bukta Gábor polgármester
A probléma ott van, hogy a szülő sem akarja, hogy magántanuló legyen a gyerek, mert az
iskolában látja biztonságban a gyermeke nevelését.
Bukta Mária képviselő
Az iskola kapuja becsengetés után be van zárva?
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Bartók István
Igen be volt zárva, de mivel ez nem működött most már nincs bezárva az iskola ajtó.
Szerettem volna az ajtóra mágneszárat szereltetni, melyre pályázatot is nyújtottunk be, de
sajnos nem kaptunk rá támogatást.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy önkormányzatnál dolgozó karbantartó legyen az iskolában és vigyázzon a
rendre. Nyissa a kaput és zárja. Figyeljen a gyerekekre.
Bukta Lajos képviselő
A következő évtől közcélú munkást kell foglalkoztatni.
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzatnál lévő karbantartókat nem tudom oda adni az iskolába, hogy vigyázzanak
a rendre, mert akkor a többi intézménynél felmerülő karbantartási munkálatokat nem tudják
ellátni.
Bukta Imre képviselő
A két esetet amit az igazgató úr mondott válasszuk külön, az egyik belső a másik külső ok
volt. Felelősség az iskola igazgatóján van, mert nyitva volt az iskola ajtó és kiszaladt a gyerek
az iskolából.
A kaput zárni kell minden esetben, mert akár baleset is történhet.
Bartók István
Oda figyelek erre, mágneszárat szeretnék felszereltetni és megoldhatnánk ezt a dolgot, hogy a
gyerekek tanítási idő alatt ne hagyják el az épületet.
Nyitva van a nagykapu a konyha felől, mert hozzák az árut nem lehet bezárni.
Felelősségem van, hogy a gyerek nem mehet haza iskola időben. Fix ember kell aki vigyáz a
rendre az iskolában.
Bukta Imre képviselő
Megoldásra váró feladat, mi lenne, ha egy nyugdíjast alkalmaznánk 6 órában 8 – 14 óráig, és
mint iskola gondnokot vennénk fel.
Bartók István
Megbízható ember kell aki pszichikailag is megbízható legyen, ne hogy a gyerekeket
bántalmazza.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Meg kell várni a közcélú és közhasznú foglalkoztatás lehetőségét. De szerintem ebben az
ügyben az iskolaigazgatónak kell döntenie.
Bukta Lajos képviselő
Mihály Barnabás személye is felvetődött, hogy foglalkoztassuk az iskolában, őt a
pedagógusok is elfogadnák.
Bukta Gábor polgármester
A következő év március 1-től lehet csak foglalkoztatni a munkaügyi központon keresztül. Ez
év december 31-ig meg kellett szüntetni minden közcélú munkaviszonyát, mivel támogatást
csak addig kapunk a dolgozókra. Szeretném továbbra is foglalkoztatni őket az
intézményeknél.
Bukta Imre képviselő
Az iskola gondnoki állásra pályázni kell, és pályázat útján kell foglalkoztatni, és fix ember
kell, nem pedig közcélú foglalkoztatott.
Javaslom az iskolaigazgató úrnak, hogy az eddigi eseteket leírnák, és megjegyeznék, hogy
megoldás lenne, egy iskola gondnok alkalmazása. Ezt a pedagógusoknak is javasolni kell.
Erre azért lenne szükség, mert ha pályázatot adunk be ezzel támasztanánk alá, hogy miért
kérjük a támogatást.
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az általános iskolában és óvodában tűzvédelmi
ellenőrzés volt. Az ellenőrzés során nagyon sok hiányosságot tártak fel. Elkészítették a
Minősítő iratot, melyben a hiányosságra felhívták figyelmünket.
A vizsgálat elkészítése 100.000.-Ft-ba került.
Nagyon nagy hiányosság, hogy nincs villámhárító az iskola épületén, valamint a vezetékeket
ki kell cserélni, mert még a régi textil bevonatú vezetékek vannak ami balesetveszélyes.
Az újabb felülvizsgálat ideje 2019. december 31., a hibákat addig ki kell javítani.
Bukta Imre képviselő
A vizsgálat eredményét leírták, mit kell javítani, és cserélni, innentől fogva az önkormányzat
felelőssége a hibák kijavítása.
Bartók István
Az intézményeknél az érintésvédelem a legfontosabb, amit meg kell csinálni, mert az ember
életét veszélyezteti.
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Gazsi László képviselő
Helyre kell tenni ezeket a dolgokat, ki kell javítani a hibákat. Ez nem kevés pénz az
önkormányzatnak.
Bukta Gábor polgármester
Pályázatot kell nézni és keresni ezek kijavítására, mert több millió forintba kerül.
Az ampereket vissza kell venni 50 A-ról 35 A-ra.
Bukta Mária képviselő
Megkérdezem az iskola igazgatójától, hogy mennyi a kötelező túlóra díj ami nem lett
kifizetve.
Bartók István
Az éves túlóra 1.850.000.-Ft, 1025 óra az éves túlóra.
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy a napközire szükség van ebben az intézményben?
Bartók István
Az intézményben két napközi van, jelenleg 24 fő van a napköziben, úgy látom, hogy igény
van a napközire és ki is van használva.
Bukta Gábor polgármester
Szihalom Önkormányzat polgármestere tájékoztatott, hogy a Fogorvosi szolgálat megfelelő
működéséhez elengedhetetlen szükségessé vált a Turbina Alegra elnevezésű fogászati eszköz
beszerzése ami 129.000.-Ft összegbe került. Mivel három község működteti a fogászatot,
majd a költségvetés tárgyalásánál kell figyelni, mert ez az összeg lakosság arányosan lesz
felosztva és fizetjük az összeget.
MEFAVÍZ Kft működésével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Heves Megyei
Vízmű Zrt. a Szihalom községnek átadott vízmennyiséget még nem fizette ki. Ez az összeg
7.029.600.-Ft+Áfa. A Hm. Vízmű igazgatóját felszólítottuk, hogy fizesse ki ezt az összeget.
Erre válaszolva tájékoztatott, hogy mivel a MEFAVÍZ Kft. jogellenesen vette birtokba a
Mezőszemere és Egerfarmos Községek vízellátását biztosító vízműtelepet, és hogy nincs
érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye és engedély nélkül üzemelteti a vízmű üzemeltetését,
kötelezett arra, hogy hagyjon fel a vízjogi üzemeltetési engedély nélkül gyakorolt
vízhasználattal. Mivel ez fenn áll, nem kíván megállapodást kötni a MEFAVÍZ Kft.-vel.
A MEFAVÍZ Kft. tájékoztatót küldött a Szihalom Település Önkormányzat polgármesterének
az Szihalom település vízátadással kapcsolatban. Ebben tájékoztatja az önkormányzatot, hogy
amennyiben az átadott vízmennyiséget nem fizeti meg a Hm. Vízmű Zrt, vízátadást
szabályozni fogja Szihalom község részére.
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Bukta Mária képviselő
Én azt mondtam a közös testületi ülésen, hogy küldjünk egy szerződés tervezetet a Hm Vízmű
Zrt. felé. Novák Rudolf ügyvéd úr levele már elment a Vízmű felé, de ott 7 millió forint volt,
megállapodásról szó sem volt.
Megállapodás tervezet nem ment a Vízmű felé, mi alapján fizetne a Hm. Vízmű.
Vízjogi engedély meg van már?
Bukta Gábor polgármester
Közben a megállapodás is elment és át is vette a felszólító levéllel együtt a Hm. Vízmű Zrt.
Vízjogi engedély még nincs meg.
Bukta Mária képviselő
Én személyes találkozót kérnék Bánhidy Péter vezérigazgató úrtól a probléma megoldására.
Azt, hogy a lakosság ne kapjon vizet, azt nem tartom célszerűnek.
Bukta Gábor polgármester
Szihalom fúratott kutat ami vas-mangános és nem iható, de ha nem köt megállapodást a Hm.
Vízmű a MEFAVÍZ Kft-vel akkor nem adunk vizet.
A Hm. Vízműnél igazgató választás lesz, szerintem azt meg kell várni.
Többször volt megbeszélés Bánhidy úrral, aki nem volt hajlandó kompromisszumra.
Szihalom polgármesterével beszélve azt mondta, hogy ő a nagyobb vállalatot támogatja és
már az előző képviselőtestület elfogadta, hogy 10 évre köt szerződést a Hm. Vízmű Zrt.-vel.
Vízkorlátozást csak abban az esetben lehet, ha azt az ÁNTSZ és a Vízjogi Hatóság
jóváhagyja.
A következő ülésre meghívom Bánhidy urat, hogy ezt a helyzetet megbeszéljük.
Bukta Imre képviselő
A helyzet nem kecsegtető, hogy a Hm . Vízmű nem fizet, több évig is elhúzódhat ez az
állapot. Ha lesz vízkorlátozás lesz-e eredménye ennek, Szihalom lakosság látja ennek a kárát.
A Hm. Vízmű igazgatójával ha tárgyalunk ő lesz hatalmon, mert tárgyalni kell vele. Peres
eljárásban kérhetik a vízmű visszaállítását.
Bukta Gábor polgármester
Szakmai számítások elkészültek az átvételkor a három községre. Most jelenleg egy
karbantartó van, amíg a helyzet nem normalizálódik. A lakossági bevétel eltartja a MEFAVÍZ
kft-t., az önkormányzatnak akkor lenne bevétele ha Szihalom is belépett volna.
Gazsi László képviselő
A szihalmi lakosság nem értett egyet azzal, hogy a Hm. Vízművel üzemeltessék a vízművet,
mert úgy lett volna nekik is jó, ha velünk üzemeltetnek.
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Bukta Mária képviselő
Mezőszemere és Egerfarmos lakossága által befizetett vízdíj eltartja a MEFAVÍZ Kft-t?
Hosszútávon is!
Bukta Gábor polgármester
Az M3-as autópálya pihenőnél is van fogyasztás, két településen 70 ezer m3 a fogyasztás,
bruttó 350.-Ft/m3 áron 25 millió forint, el kellene saját magát látni.
Bukta Mária képviselő
Szerintem ez nem elég, nem tudja fenntartani magát ez az összeg bérre is kevés.
Bukta Lajos képviselő
A Szihalmi képviselőtestülettel tárgyalni kell, hogy mondják fel a szerződést a Hm.
Vízművel.
Bukta Gábor polgármester.
A szerződést 10 évre kötötték, melyre Szihalom település előnyökhöz jutott, nem tudja a
szerződést felmondani.
A vízmű üzemeltetéssel kapcsolatban Tállai András önkormányzati államtitkártól személyes
találkozót kértünk, melyre a jövő év januárjában kerül sor.
Bíró Rita képviselő
A testületi ülésről 20 óra 30 perckor távozott.
Bukta Gábor polgármester
Most térjünk rá a kiküldött napirendi pontokra.
Az első három napirendi pontot nem tárgyaljuk, mivel az érintett személy akit
alpolgármesternek javasolnék az ülésről elment, így érdemben nem tudjuk tárgyalni. Majd a
következő ülésen vissza térünk az alpolgármester választásra.
4.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves költségvetési
beszámoló teljesítéséről.
Bukta Gábor
A költségvetés I-III negyedéves beszámolóját minden testületi tag megkapta. Felkérem a
pénzügyi bizottság elnökét, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tegye meg beszámolóját.
A beszámoló jkv. 1. sz. melléklete.
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Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság december 8-án megtárgyalta az I-III negyedéves beszámolót, melyről
jegyzőkönyvet készített.
A jegyzőkönyv a jkv. 2. sz. melléklete.
A kiadási oldalról szeretném megkérdezni, a művelődési ház az a faluház kiadásait jelenti?
Az önkormányzatnak 6 millió forint bérhitele van és 20 millió hitelállománya van amit a
működésre fordít.
A pénzügyi bizottság a tételes és annak írásos indoklása, valamint a szóbeli kiegészítések
ismerete alapján javasolja az I-III negyedéves költségvetés megvitatását és elfogadását.
Bukta Lajos képviselő
A Kistérségi hozzájárulást nem láttam a beszámolóban?
Bukta Gábor polgármester
Az átadott pénzeszközökben szerepel. A költségvetésnél soronként lesz szerepeltetve.
Kérem, hogy ha van valakinek kérdése, észrevétele az I-III negyedéves beszámolóval azt
tegye meg.
Amennyiben nincs kérdés, észrevétel napirendi ponttal kapcsolatban, kérem az elhangzottak
alapján fogadják el az I-III negyedéves költségvetési tájékoztatóját.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében elfogadta a 2010. évi I-III.
negyedéves költségvetés gazdálkodásáról szóló rendeletet.
Mezőszemere Község Önkormányzat 9/2010. (XII. 13.) számú önkormányzati rendelete
a Mezőszemere Község Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.25.)
számú önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról.

Mezőszemere Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak
megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésről szóló, 2009. évi
CXXX törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A R. 1.,2.,3.,4. és 8. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
(A mellékletek a jelen rendelethez csatolva.)
2.§.
(1) A R. módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályában fennmaradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

156

Mezőszemere, 2010. december 13. napján

Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

5.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2011. évi Koncepciójának megvitatása.
Bukta Gábor polgármester
A 2011 évi költségvetési koncepció a jkv. 3. sz. melléklete.
A koncepció számszaki adatokat nem tartalmaz.
A pénzügyi bizottság előzőleg meg tárgyalta a 2011. évi koncepciót, felkérem a pénzügyi
bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse a képviselőtestület előtt.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság meg tárgyalta a 2011. évi koncepciót, mint a pénzügyi bizottság elnöke
a koncepcióval kapcsolatban a következő észrevételt teszem.
A koncepció számszaki adatokat nem tartalmaz. A pénzügyi bizottság elnöke a 2011. évi
koncepciót elfogadásra javasolja.
Bukta Gábor polgármester
A koncepció egy évre szól, a koncepcióban számszaki adatok nem szerepelnek, mert nem
ismertek.
Olyan költségvetést kell tervezni, ami a működést biztosítja az intézményeknél. ÖNHIKI
pályázatot kell beadni a következő évben a működési hiány csökkentésére.
A következő évben is minden intézménynél szigorú működést kell betartani.
Amennyiben több kérdés nincs megkérem a képviselőtestületi tagokat, hogy a 2011. évi
költségvetési koncepciót fogadja el.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere
Képviselőtestület
rendelete.

Község
86/2010.

(XII.

Önkormányzat
13.) számú

Mezőszemere
Község
Önkormányzata
az
önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési
koncepcióját megvitatta.
Az előterjesztésben megfogalmazott – a tervezésre és a
gazdálkodásra vonatkozó alapelvekkel egyetért. A
2011. évi költségvetés tervezése ezek alapján
folytatható.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

157

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 71. §-a alapján meghatározott
határidőig gondoskodni kell az önkormányzat
költségvetési rendeletének előterjesztéséről.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: Bukta Gábor polgármester.
6.) Önkormányzati hivatalnál és intézményeinél folyó étkeztetésről és élelmezés
nyersanyag normáiról szóló 14/2006. (XI. 30.). sz. rendelet módosítása
Bukta Gábor polgármester
A térítési díjra vonatkozóan szeretném kérni a véleményeket.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az étkezési térítési díjakat, s a 2010. évre megállapított
díjakat nem javasolja megemelni, mivel már így is nagyon magas.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az ÖNHIKI pályázatok megszűnnek, de helyette még nem tudjuk milyen pályázati rendszert
építenek be, de ezek a pályázati rendszerek előírták, hogy az éves infláció emelést kell
tervezni az önkormányzati bevételeknél. A következő évben 3,5 %-os infláció emelkedés
várható. A térítési díjat évente kétszer lehet emelni.
Bukta Gábor polgármester
ÖNHIKI-re, hogy jogosultak legyünk két feltétele van, közoktatási társulást is létre kell hozni.
A méltányossági ÖNHIKI-re jogosultak voltunk, de csak 3,5 millió forintot kapott az
önkormányzat.
A társulás kérdésében márciusig kell dönteni, de a térítési díj változást is március 31-ig kell
elfogadni, mivel a szociális otthon szállásdíját is addig kell elfogadni a képviselőtestületnek.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy a következő év márciusában térjünk vissza az étkezési térítési díjemelésre, s
most maradjon a 2010-ben elfogadott térítési díj.
7.) Mezőszemere Község Önkormányzat fenntartásában működő személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményei ellátásokról szóló 9/2001. (IV.12.). sz.
rendelet módosítása.
Bukta Gábor polgármester
Az előző napirendben a térítési díjak emeléséről nem döntött a képviselőtestület, így ez a
napirendi pontban szereplő rendelet sem módosul, mivel a szociális otthonban is maradnak a
térítési díjak. A következő év márciusában visszatérünk rá.
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8.) Bérleti díjak megállapítása 2011. évre.
Bukta Gábor polgármester
A pénzügyi bizottság a bérleti díjak emelését is megtárgyalta,
Kérem a pénzügyi bizottság elnökét ismertesse a bérleti díjakra vonatkozó emelést.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság javasolja a lakbért 10.000.-Ft-ra megemelni, a villany átalányt 6.500.Ft/hóra és a fűtési általányt október 15-től április 15-ig 8.500.-Ft/hó legyen.
A fodrász helység bérleti díját 19.800.-Ft-ra emeljük meg, a mellette lévő helység bérleti díja
15.800.-Ft legyen havonta. A faluház terem bérleti díját 2.500.-Ft-ra emeljük meg.
A konyha és étkező használatra 10 %-os emelést javasol a bizottság.
A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat épületében lévő tanácstermet ne adja ki bérbe,
így annak a bérleti díj megállapítását is meg kell szüntetni.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben a képviselőtestület egyetért az elhangzott javaslattal, kérem határozatban is
fogadja el.
A képviselőtestület 5 igen 0 tartózkodás és 0 nem szavazattal a bérleti díjak emeléséről az
alábbi határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 87/2010. (XII.13.) sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a bérleti díjakat a 2011. évre a
következőképpen állapítja meg.
Lakbér 2011. évben.
Szolgálati lakás

lakbér:
villany átalány:
fűtési általány:

10.000.-Ft/hó
6.500.-Ft/hó
8.500.-Ft/hó

2011. évben a bérleti díjak:
Fodrász:
Fodrász üzlet melletti helység:
Faluház nagyterme:

19.800.-Ft/hó
15.800.-Ft/hó
2.500.-Ft/óra
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konyha étkező:
tornaterem:
konyha + eszköz használat:
tornaterem + étkező +
eszköz.:

téli

nyári

8.690.-Ft/alkalom
15.950.-Ft/alkalom
29.260.-Ft/alkalom

5.830.-Ft/alkalom
10.670.-Ft/alkalom
19.360.-Ft/alkalom

58.080.-Ft/alkalom

48.400.-Ft/alkalom

Külterületi szántók haszonbérleti díja: 32 kg /Ak
Felelős: képviselőtestület
Határidő: 2011. január 1.-től folyamatos.
Bukta Gábor polgármester
A közterület használat módosítását rendeletben kell szabályozni, a képviselőtestület pénzügyi
bizottsága az alkalmi árusok közterület használati díját is javasolja megemelni.
Bukta Mária képviselő
A közterület használati díját én 1000.-Ft-ra javaslom emelni.
Bukta Imre képviselő
Szerintem az sok lenne, de javaslom, hogy 100.-Ft-al emeljük meg.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több javaslat kérem a képviselőtestületet rendeletben is fogadja el.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat 10/2010. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete
a közterület használatról és a közterület használati díjakról szóló többször módosított
13/1999. ( XI.29.). szám önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete 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
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1.) Az engedélyes a közterület használatáért az alábbi díjat köteles fizetni.:
 közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény,
üzleti védőtető, ernyőszerkezet hírdetőberendezés cég és címtábla
használatáért
 árusító és egyéb fülke használatáért
 önálló hirdető-berendezésért
 építési munkával kapcsolatos állvány építőanyag és törmelék
 alkalmi és mozgóárusítás
 vendéglátó-ipari előkert
 mutatványos tevékenység

200.-FT/m2/hó
200.-Ft/m2/hó
200.-Ft/m2/hó
200.-Ft/m2/hó
500.-Ft/nap*
200.-Ft/m2/hó
1000.-Ft/nap

Záró rendelkezések
2. §.

(1) A rendelet 2011. január 1. napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Mezőszemere, 2010. december 13. napján.

Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

9.) Magánszemélyek kommunális adójának 2011. évre történő megállapítása.
Bukta Gábor polgármester
A pénzügyi bizottság elnökét kérem tegyen javaslatot a magánszemélyek kommunális
adójára.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság tárgyalta a magánszemélyek kommunális adójának emelését, de mivel
nem tudott dönteni így kérem a képviselőtestület tagjait, hogy tegyenek javaslatot.
Én javasoltam, hogy legyen 3.000.-Ft/év megállapítva.
Gazsi László képviselő
Nem javaslom a magánszemélyek kommunális adójának megemelését, maradjon a 2.400.-Ft.
Bukta Gábor polgármester
A magánszemélyek kommunális adójának emelését a képviselőtestület nem javasolta, ezért
marad a 2.400.-Ft/év.
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10.)
Mezőszemere Község Önkormányzat 17/2002. (XII.12.). sz. Helyi iparűzési
adóról szóló rendelet módosítása.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta, és az iparűzési adó 1 %-ról 2 %-ra történő emelését
javasolja elfogadni.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több javaslat kérem a képviselőtestületet, hogy rendeletben is szabályozza
a helyi iparűzési adó mértékét.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2010. ( XII. 13. ) sz.
önkormányzati rendelete
a. helyi iparűzési adójának megállapításáról szóló 17/2002. (XII.12). sz. önkormányzati
rendelet (továbbiakban R.) módosításáról.

A képviselőtestület a helyi adókról többször módosított 1990 évi C. tv. 1. § (1). bekezdésében,
valamint a 6. §-ban és a 43 § (3). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
1. §.
A Rendelet. 4.§. (1) bekezdése a következőképpen változik.
1.) Az adó évi mértéke : az adóalap 2 %
2.§.
Záró rendelkezés
(1) Ezen rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI.
törvényt 2004. január 1-től a 2003. évi XCII. törvényt, a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvényt és a 2002. évi XLIII. törvényt kell alkalmazni.
(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mezőszemere, 2010. december 13. napján

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző
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11.)
Települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásokról, valamint a
közterületek tisztántartásáról szóló 9/2006. (VI.23.) sz. rendelet módosítása.
Bukta Gábor polgármester
A Remondis Tisza Kft. tájékoztatásul megküldte a 2011 január 1-től a lakossági kommunális
hulladékszállítás díjait.
A 60 l-es edényzet: 300 Ft/alkalom + Áfa
A 120 l-es edényzet: 365 Ft/alkalom + Áfa.
Kérem ezzel kapcsolatban a véleményeket, javaslatokat.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Remondis a rekultivációs költségátalányt is betervezte a szállítási díjba, mert ha megtelik a
lerakó legyen lehetőség újat építeni és rekultiválni.
Gazsi László képviselő
Soknak tartom az emelést. Nem-e lehetne mással szerződést kötni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Hulladékgazdálkodási törvény szerint a képviselőtestület határozza meg a hulladékszállítási
díjat, de a szolgáltató javaslatára. Ha a szolgáltató által javasolt díjat nem fogadja el a
képviselőtestület, az önkormányzatnak kell a különbözetet ki fizetnie a szolgáltató felé.
Bukta Mária képviselő
Miért kell testületi ülés elé hozni, ha a szolgáltató által javasolt díjat kell elfogadnia a
képviselőtestületnek.
Bukta Imre képviselő
Matricás megoldásról nem volt szó az értekezleten?
Bukta Gábor polgármester
Volt szó a matricás rendszerről, de mivel az egészségügyi törvény előírja a heti rendszeres
szemétszállítást, így a Remondis Kft. nem vállalja ennek kivitelezését.
Gazsi László képviselő
Akik csak hétvégén és csak kéthetet tartózkodnak a községben miért kell fizetnijk havonta?
Bukta Gábor polgármester
Azoknak akik nem tartózkodnak rendszeresen a községben, a Remondis Tisza Kft. felé jelezni
kell írásban, s nem számláznak nekik havonta szemétszállítási díjat.
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Bukta Mária képviselő
Jó lenne egyezkedni a Remondis Tisza Kft-vel, hogy az időskorúak zsákot használjanak.
Bukta Gábor polgármester
Nem lehet más szolgáltatóval szerződést kötni, mert 41 község szerződést kötött a Remondis
Tisza Hulladékgazdálkodási Kft.-el.
A díj kalkulációba két fontos elem került, a rekultivációs céltartalék képzés és a tagi hitel és
annak kamatainak megfizetése, új törlesztő terv alapján. A szolgáltatási szerződés és a
vonatkozó törvények alapján 2011-ben már nem kerülhető ki a rekultivációs céltartalék
képzés.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a Remondis Tisza Kft. által kiküldött kommunális
hulladékszállítási díjat rendeletben fogadja el, mely 2011. január 1-től lép életbe.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.

Mezőszemere Község Önkormányzat 12/2010. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek
tisztántartásáról szóló 9/2006. (VI. 22.). sz. rendelet módosításáról.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete 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: 2011. január 01-től - 2011. december 31-ig
I.

Települési szilárd hulladék közszolgáltatási díja:

Edényzet megnevezése
60 literes gyűjtőedény

Ürítési díj
Ft/alkalom
300.-

110 és 120 literes gyűjtőedény

365.-

120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák
(Ft/db.)
120 literes, szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák
üdülő tulajdonosok részére 13 db egyidejű megvásárlása
esetén
240 literes gyűjtőedény

400.-

1100 literes gyűjtőedény (gurulós konténer)

400.-

730.3.552.-
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A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák

II) Egy darab edényzetre vonatkozó negyedéves közszolgáltatási díj számítása:
edényzet egyszeri ürítési díja x heti ürítés szám x 52
A fenti díjakat a jelen rendelet hatálybalépésekor 25 % ÁFA terheli.
III) Település folyékony hulladék közszolgáltatási díja:
2.200.-Ft/m3
A fenti díj a jelen rendelet hatálybalépésekor 25 % ÁFA terheli.
2. §.
(1) Rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.
Mezőszemere, 2010. december 13. napján
Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

12.)
Vállalkozók kommunális adó 20/2003. (XII.11.). számú rendelet hatályon
kívül helyezése.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Mezőszemere Önkormányzat 2003-ban vállalkozók
kommunális adóját vezette be.
A 2010. évi CX. Tv. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve
módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek
megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek
csökkentése érdekében a 2010. évi CX. Tv. 24. §-ban hatályon kívül helyezi a vállalkozók
kommunális adóját 2011. január 1-től.
E jogszabályra hivatkozva a képviselőtestületnek hatályon kívül kell helyezni a 20/2003.
(XII.11.) számú rendeletét.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat 13/2010. (XII.13.) számú önkormányzati rendelete
a vállalkozók kommunális adójáról szóló többször módosított 20/2003. (XII.11.). számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a helyi adókról
szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakben : Ht.) 1. §-ának (1) bekezdésében és 6. §-ban
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kapott felhatalmazás alapján – vállalkozók kommunális adójáról – a következő rendeletet
alkotja:
1. §
(1) hatályát veszti a 20/2003. (XII.11.) számú önkormányzati rendelet.
2.§.
(1) E rendelet 2011. január 01-én lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a körjegyző gondoskodik.
Mezőszemere, 2010. december 13.

Bukta Gábor
Polgármester

13.)

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

Bejelentések, indítványok

Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Magyar Államkincstár É-M. Regionális Igazgatósága ellenőrzést folytatott le Mezőszemere
Községi Önkormányzat több intézményeinél, így a Gondozási Központnál is, normatív
támogatások igénylésének, felhasználásának, és elszámolásának ellenőrzés tekintetében.
Az ellenőrzés megállapításai szerint a Gondozási Központ a Heves Megyei Közigazgatási
Hivatal 220/2194-9/2004. számú határozatának jogerőre emelkedését követően jogosulatlanul
vett igénybe egyes ellátások után normatív támogatást, mivel ezen határozat (működési
engedély) az Önkormányzat külön kérelme nélkül módosította a Gondozási Központ ellátási
területét, Mezőszemere Község –ben határozta meg.
Ennek következtében a Magyar Államkincstár megállapításai szerint Mezőszemere községi
Önkormányzat által fenntartott Gondozási Központ jogosulatlanul vette igénybe a normatív
állami támogatást mindazon, a gondozási központba felvett gondozottak után, akik nem
mezőszemerei lakóhellyel rendelkeztek.
A Magyar Államkincstáraz Önkormányzatunkat 2011. január 1-től 10.456.000.-Ft normatív
állami támogatás visszafizetésére kötelezte annak ellenére, hogy a feladatot egyébként mind
szakmai, mind egyébként jogi szempontból kifogástalanul, az előírásoknak megfelelően
ellátta.
A döntés ellen Heves Megyei Főügyészség felé óvást kezdeményeztünk jogszabálysértésre
hivatkozva.
Amennyiben ki kell fizetni akkor az önkormányzat fizetésképtelenné válik.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy az Önkormányzati Minisztériumhoz is meg kell küldeni, ami az ügyészségre
meg lett küldve.
Az Államkincstár az ellenőrzés alatt a maga szemszögéből jól járt el.
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Bukta Gábor polgármester
Több községben is van ilyen probléma, s ezek a hibák az ellenőrzés során jöttek elő. A
működési engedély módosítását kérjük, melyben az ellátási területet Magyarország területére
kérjük. Ehhez módosítani kell a Gondozási Központ Alapító Okiratát is, melyről határozatot
kell hozni a képviselőtestületnek.
Kérem, hogy a képviselőtestület fogadja el, az Alapító Okirat módosítását, melynek az 1.
pontjának szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerüljön:
1.) A költségvetési szerv:
Neve: Gondozási Központ
Székhelye: 3378 Mezőszemere, Somogyi út 4.
Működési köre: Mezőszemere Község közigazgatási terület. Szabad kapacitás terhére
– megállapodásban rögzített módon – más önkormányzatok területéről is fogad
ellátottakat.
Ellátási területe: bentlakásos intézményi ellátás tekintetében: Magyarország területe,
egyéb alapszolgáltatás tekintetében: Mezőszemere Község közigazgatási terület.
Kérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a határozat javaslattal az szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
88/2010. (XII.13.) sz. határozata
Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Mezőszemere községi Önkormányzatának a Gondozási
Központ Alapító Okiratáról szóló 35/2009.(V.28) sz.
Képviselő-testületi határozatát (a továbbiakban: határozat)
az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 1. pontjának szövegrésze helyébe az alábbi
szövegrész kerül:
„1./ A költségvetési szerv:
- neve: Gondozási Központ
- székhelye: 3378 Mezőszemere, Somogyi út 4
- működési köre: Mezőszemere község közigazgatási
területe. Szabad kapacitása terhére – megállapodásban
rögzített módon – más önkormányzatok területéről is
fogad ellátottakat.
- ellátási területe:
o
bentlakásos intézményi ellátás tekintetében:
Magyarország területe
o
egyéb
alapszolgáltatás
tekintetében:
Mezőszemere község közigazgatási területe
Jelen módosítás 2011. január 1-jén lép hatályba.
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Határidő: 2011 január 1.-től folyamatos
Felelős: Képviselőtestület
Bukta Gábor polgármester
Lövei László körjegyző munkaügyi perével kapcsolatban megkerestük Rácz Imre ügyvéd
urat, aki az alábbi tájékoztatást adta.
A tájékoztatás a jegyzőkönyv 4.. sz. melléklete
Ebben az ügyben közös testületi ülésen kell döntenie a képviselőtestületeknek. Az
önkormányzatnak mindenképpen fizetni kell, ha nem vesszük vissza állományba. A kifizetett
összeg egy részt behajthatjuk dr. Szalóczi Géza ügyvéd biztosítóján keresztül. Felhívtam
Lövei László urat, és azt nyilatkozta, hogy ha a képviselőtestület rendkívüli ülés tartásával
úgy döntenek, hogy keresettel támadott határozatukat hatályon kívül helyezik, 7 hónap bér és
járulékai összeget kifizeti részére, akkor közös megegyezéssel megszüntetné a
munkaviszonyát.
Bukta Mária képviselő
Dr Szalóczi Géza ügyvéd fizesse ki azt az összeget melyet a Lövei László körjegyző kér. Az
ügyet tovább kell folytatni. Legyen jogerős bírósági döntés az ügyben.
Bukta Gábor polgármester
ügyvédi felelősség biztosítása van Szalóczi ügyvéd úrnak.
Januárban dönteni kell a képviselőtestületnek, hogy dr. Rácz Imre ügyvéd úr képviseljen
továbbiakban a Lövei László munkaügyi per folytatásában.
Bukta Mária képviselő
Az önkormányzat várja meg a jogerős bírósági határozatot, s a Lövei László körjegyző
munkaügyi perében hozott bírósági döntésben szereplő összeget fizesse meg Dr. Szalóczi
Géza ügyvéd, az önkormányzat ne fizessen.
Most megint kell egy ügyvéd, nem képviselheti az önkormányzatot a képviselőtestületből
valaki.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Jogi képviselő kell mindenképpen, aki képviseli az önkormányzatokat. Jogi úton, jogi
szakember képviselje az ügyet.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy azt szavazzuk meg, hogy folytatódjon a per és dr. Rácz Imre ügyvéd urat
bízzuk meg a képviselettel. Az előző ügyvéd Dr. Szalóczi Géza pedig fizesse ki az
önkormányzat kárát. Nem javaslom az egyezkedést.
Bukta Gábor polgármester
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Kérem a képviselőtestületet, hogy hozzon határozatot abban az ügyben, hogy Lövei László
munkaügyi per folytatása ügyében Dr. Rácz Imre ügyvéd urat bízza meg a per lefolytatására.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 89/2010. (XII.13.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy Lövei László Körjegyző
munkaügyi perét a jogerős bíróság határozat
meghozataláig nem szünteti meg.
A képviselőtestület megbízza dr. Rácz Imre ügyvédet a
munkaügyi per jogi képviseletével.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy Nyeste Csilla Egerfarmos, József Attila út 10 hsz.
alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fodrász melletti helységet
szeretné bérbe venni, ajándék és virág bolt üzemeltetés céljából.
Kérem a képviselőtestületet, hogy mivel az a helység jelenleg üresen áll, adjuk bérbe a
helységet.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 90/2010. (XII. 13.). sz . határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete
a tulajdonát képező 730 hrsz-ú Mezőszemere, Május 1
út 36/A hsz. alatt található ingatlan 1 részét, mely 16
m2 nagyságú üzlethelységet bérbe adja 15.800.-Ft/hó
bérleti díjért, Nyeste Csilla RendezvényCenter Kft. 3379
Egerfarmos, József Attila út 10. hsz. alatti lakosnak.
A
képviselőtestület
megbízza
Bukta
Gábor
polgármestert, hogy a bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester.
Bukta Gábor polgármester
Három szolgáltató az ÉMÁSZ; MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. és EDF DÉMÁSZ
megkereste az önkormányzatot a 2011. évre intézményi és közvilágítási villamos energia
árajánlattal.
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Az ÉMÁSZ energia díj árajánlata 24,90 Ft/kWh; az MVM nettó ár ajánlata Intézmények
villamos energia ellátására 18,60 Ft/ kWh, a közvilágítás ellátásra 14,60 Ft/kWh, az EDF
DÉMÁSZ árajánlata 19,50 Ft/kWh.
Gazsi László képviselő
A szolgáltatóknál vannak ár különbségek, utána kell nézni. Én azt javaslom, hogy akinél
kevesebb az árdíja át kell lépni ahhoz a szolgáltatóhoz.
Bukta Gábor polgármester
Számításokat kell végezni, és úgy kell dönteni, hogy más szolgáltatóhoz átmegyünk. Mielőtt
döntenénk megkeresem az ÉMÁSZ helyi képviselőjét és kérek tájékoztatást.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mezőtárkány képviselőtestülete a december 09-i ülésén úgy döntött, hogy nem engedélyezik a
helyettesítést csak december 31-ig.
Köszönöm a képviselőtestületnek a bizalmat, hogy helyettesíthettem Mezőszemerén.
Dormánd képviselőtestülete engedélyezi a jegyzői helyettesítést továbbra is.
Személyesen kellene tárgyalni a polgármestereknek a helyettesítési ügyben.
Bukta Mária képviselő
Úgy gondolom, hogy lehet majd pályázatot kiírni a jegyzői állásra, valamint javaslom, hogy
keressük meg Mezőtárkány polgármesterét, hogy a jegyzői helyettesítéshez járuljon hozzá,
addig míg nem lesz kinevezett jegyzője Mezőszemerének.
Bukta Gábor polgármester
A bírósági per jogerős befejezése után tudunk csak jegyzői állásra pályázatot kiírni. Holnap
megkeresem Mezőtárkány és Dormánd polgármesterét, hogy engedélyezzék és járuljanak
hozzá, hogy dr. Tanárki-Fülöp István körjegyző helyettesítsen továbbra is.
Bukta Imre képviselő
A jegyzői helyettesítés úgy lenne jó, ha két nap lenne itt a jegyző úr. Olyan helyettesítőt kell
keresni aki két napot Mezőszemerén tud lenni. Nem körjegyzőt kell keresni, hanem jegyzőt
helyettesítésre.
Bukta Lajos képviselő
Kevés az egy nap, a lakosok hiányolják a jegyzőt, nem tudják elérni ha keresik a jegyzőt.
Bukta Gábor polgármester
Holnap megkeresem a két polgármestert, amennyiben nem járulnak hozzá akkor keresünk egy
másik jegyzőt helyettesítésre.
Bukta Mária képviselő
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A pénzügyi bizottság részéről feljegyzést készítettünk, a Mezőszemere Önkormányzat 2010.
november 22-ei ülésén szabálytalanságot állapított meg a lakásfenntartási támogatással
kapcsolatos kifizetéseknél.
Kérem, ezt a jegyzőkönyvhöz csatolni.
A feljegyzés a jegyzőkönyv 5.. sz. melléklete.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 22 óra 30 perckor
bezárta.
K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő
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