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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. március 29.én (kedd) du. 17 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
Pásztor József
Igazoltan távol: ----Tanácskozási joggal meghívottak: Széll Gáborné mb. körjegyző
Kriston Istvánné gondozási központvezető
Bartók István iskolaigazgató
Kovács Anna iskolaigazgató helyettes
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 6 képviselőtestületi tag jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) 9/2001. (IV. 12.). Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló rendelet.
Előadó: Széll Gáborné mb. körjegyző
2.) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/1999. (V.25.). sz.
rendelet módosítása.
Előadó: Széll Gáborné mb. körjegyző
3.) Mezőszemere szennyvízcsatorna beruházási tájékoztató.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Bejelentések, indítványok
Bukta Lajos képviselő
Szeretném kérni, hogy a napirendi pontok előtt tárgyaljunk az iskolatársulással kapcsolatban.
Bukta Gábor polgármester
Bukta Lajos képviselő javaslata alapján, a napirendi pontok előtt tárgyaljunk a közoktatási
iskolatársulásról.
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Szeretettel köszöntöm az iskolaigazgatót és az iskolaigazgató helyettest a képviselőtestületi
ülésen.
A társulással kapcsolatos szándéknyilatkozatot május 26-ig kell meghozni, mivel a március
31-ei határidőt módosították. A közoktatási törvény módosítás tervezete március végén fog
megjelenni, nem tudjuk még a tartalmát. Holnap megyek Szihalomra a polgármester úrral
beszélni a társulással kapcsolatban.
Ha a kormány átvállalja az iskolát 2012. januártól, akkor most nem érdemes róla dönteni. A
négyhavi kiadás már nem igazán jelent az önkormányzatnak nagy kiadást, az iskola
fenntartását pedig továbbra is az önkormányzatnak kell fizetni.
Megkérem Bukta Lajos képviselőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az államtitkár úrral
történő beszélgetésről.
Bukta Lajos képviselő
Megkerestük az önkormányzati államtitkár urat és az iskolatársulással kapcsolatban tettem fel
neki kérdésemet.
Államtitkár úr tájékoztatása szerint 2012. szeptember 1-től a pedagógusok állami
alkalmazottak lesznek, ha a képviselőtestület úgy fog dönteni.
Az állam az iskola működési költségét is átveszi, ha a testület hozzájárul.
Azt javaslom, hogy döntsünk mi, ha megéri társulni, akkor társuljunk még az egy év is,
hozhat kedvezményt.
Beszéltem dr. Joó Csaba Szihalom Önkormányzat képviselőtestületi tagjával, a társulással
kapcsolatban, aki tájékoztatott, hogy nincs egyetértés a szihalmi testület között, szeretne
társulni Mezőszemerével, de a szemerei gyerekeket nem akarja átvenni Szihalom.
A szándéknyilatkozatot tegye meg az önkormányzat és küldje meg Szihalom önkormányzat
részére.
Bukta Gábor polgármester
A szihalmi polgármester inkább a szakmai munka felé próbálnak menni, nem nagyon
szeretnének közoktatási társulást, most szeretnék felvenni az iskolába a táncoktatást.
Szándéknyilatkozatot már hozott a képviselőtestület, amit át fogok adni a polgármester úr
részére és a holnapi testületin, döntenek a társulás ügyében.
Az államtitkár úr a költségvetési fordulót mondta 2012. januárt, hogy a pedagógusok állami
alkalmazottak lesznek, de most ezt kitolták 2012. szeptember 1-re. A fenntartási költségek
magasak az iskolánál és mindenképpen társulni kell a közoktatásban.
Helyben maradna 7-8 osztály, tagintézmény lenne, és nem szűnne meg az iskola.
Bukta Lajos képviselő
Mi van, ha nem társul Szihalom önkormányzata és nem lesz meg a gyermek létszám.
Bartók István
Kiszámítottam és az alsó tagozatban 3,5 %-al a felső tagozatban 4,5 %-al van kevesebb
gyerek az iskolában.
Megkerestem más iskolákat is, ha nem sikerül Szihalommal társulni, akkor más iskolával kell
a kapcsolatot felvenni.
Fontos, hogy a létszámot ellenőrizzük Szihalommal.
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Kérdés, mi van, ha tagintézménnyé válunk, a tagintézmény állami támogatásához önállóan
meg kell lenni a 16, illetve 17 főnek, és nem átlag létszámot érint a törvényben.
A két iskolánál, ha összeadjuk a létszámot és az átlaglétszám meg lesz, akkor maradhat a 7-8
osztály.
Bukta Gábor polgármester
Közoktatási társulásnál, ha tagintézmény lesz, marad az 1-6 osztály.
Mezőszemerén mindenképpen csak tag intézmény lehet, és nem jöhet szóba a közoktatási
társulás a létszám miatt. De Szihalom nem tudja fogadni a 7-8 osztályt, csak időlegesen marad
itt ez a két osztály.
De, ha csak 1-4 osztály marad Mezőszemerén, a beiskolázási körzet Szihalom lesz.
Bukta Lajos képviselő
Mi lesz a pedagógusokkal?
Bartók István
a 2011. költségvetési törvény 8. §-a szerint tag intézményként működhet az iskola.
Kovács Anna
Kérdezem a jegyző asszonytól, hogy Szihalmon a Művelődési ház tetején épülő rész mire
fogják használni. Annak idején Zelei András volt polgármester azt mondta, hogy ott
osztályokat fognak kialakítani.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Nem osztályok részére lesz használva, azok a helységek a Civil Egyesületeknek adnak helyet,
hogy ott működjenek.
Bukta Mária képviselő
Szándéknyilatkozatot megtettük, Szihalom önkormányzatnak kell nyilatkozni az adott
feltételekkel. A pedagógus és gyerek létszámot nem változtatja meg.
Bukta Gábor polgármester
Szándéknyilatkozat megvan, nekünk kell dönteni és közös testületi ülést, kell összehívni a
társulással kapcsolatban.
Bartók István
Ha a Szihalom önkormányzat dönt az ügyben, akkor további intézkedéseket kell megtenni.
Bukta Gábor polgármester
Ha nem sikerül társulni, nem lesz meg a létszám és bezárják az iskolát és csak 1-4 osztály,
marad.

84

Jó lenne, ha nem kellene társulni, de kevés az esély rá. De, sajnos kevés a normatíva, amit
kapunk az iskolára és kiadunk 56 millió forintot.
Az ÖNHIKI pályázatot április 30-ig kell megküldeni, és a fenn lévő számlákra adnak
támogatást. A Füzes Takarék nem támogatta a hitelkérelmünket, mert körlevelet kaptak az
államtitkártól, hogy az önkormányzatoknál lévő kintlévőségekre támogatást ad, és a hitelre
nem ad támogatást, csak a 60 napon túli tartozásokat fogja támogatni.
Adategyeztetést kértünk a szolgáltatóktól és próbálunk velük tárgyalni, hogy ne kapcsolják ki
a szolgáltatást az intézményeknél.
Bukta Mária képviselő
Miért nem az állam tárgyal a szolgáltatókkal, miért az önkormányzatokat hozza nehéz
helyzetbe.
Bukta Gábor polgármester
A számlákat ellenőrizni fogják és minimum 3 hónap az elbírálási határidő. A Füzes Takarék
megemeli a munkabér hitel összegét, amiből tudunk fizetni a szolgáltatók felé.
Húzzuk az időt, hogy március 31-i határidők meglegyenek, és utána lehet kérni a támogatást a
kintlévőségekre.
Csak a közszámlákra ad támogatást, de csak 80 %-ban, vagy visszatérítendő támogatást ad,
amit vissza kell fizetni.
A holnapi döntés után, javaslok egy időpontot megjelölni, hogy a társulással kapcsolatban a
közös testületi ülés kezdeményezésére.
Megkérem az iskolaigazgatót, hogy az általános iskola házirend, SZMSZ és pedagógiai
program módosítását ismertesse a képviselőtestületet előtt, melyről a képviselőtestületnek
határozatban is dönteni kell.
A Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Közös igazgatású közoktatási intézmény
Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata valamint a Pedagógiai program a
jegyzőkönyv melléklete.
Bartók István
Az általános iskola és óvoda házirendjét, SZMSZ, és pedagógiai programját a tájékoztatás
után elfogadni szíveskedjenek. Az intézményen belül a szülői közösség, iskolaszék, tanulói
önkormányzat, a tantestület (óvónők, tanítók, tanárok) és valamennyi nem
pedagógusdolgozók a házirendet, SZMSZ-t és pedagógia programot áttanulmányozták és
elfogadták, de a képviselőtestületnek kell jóváhagyni.
A Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Házirendjében a törvényi változásokat követtük,
melyet dőlt betűvel jelöltem meg. Az óvodába és iskolába történő felvétel rendje módosult,
Próbáljuk a napi problémákat kezelni a házirendben.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézményi működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és
azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SZMSZ az
intézmény pedagógiai programban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és hatékony
megvalósítását szabályozza.
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Az Intézményünk pedagógiai programja tartalmazza az óvodai nevelés alap-program, az
1993. évi LXXIX tv. 48 §-ában foglaltakat, 243/2003. (XII.17.) Korm. rendelet alapján
felülvizsgált Nemzeti Alaptanterv követelményeit, a közoktatásról szóló törvény 70-71 §-ban
foglaltakat.
Pedagógiai programból kivettük a szöveges értékelést a 2. és 3. osztályokban és helyette
érdemjeggyel és osztályzattal történik az értékelés.
Bukta Lajos képviselő
A szándékos kár okozás esetén mit tud tenni az iskola?
Bartók István
A szándékos károkozásnál erkölcsi büntetés kerül előtérbe, ablak kitörik azt a biztosító,
megfizeti. De, benne van a házirendben. Nem történt még olyan magas szándékos károkozás,
de jogi úton is érvényt tudunk szerezni.
Most volt egy eset, hogy a poroltó készüléket valamelyik tanuló kinyitotta, de nem tudtuk
bebizonyítani, hogy ki volt.
Bukta Imre képviselő
Porta szolgálatra szükség van-e, március 1-től közmunkást oda kell vezényelni. Szükség van-e
arra, hogy egy felnőtt ember ott legyen 4 órában?
Bartók István
Szükség lenne, de nincs alkalmas ember arra a közmunkások közül.
Bukta Gábor polgármester
A Munkaügyi Központ közvetíti ki az embereket és nincs arra alkalmas ember, akit oda
tudnánk tenni. A megoldás, hogy mágnes zárat kell beszerelni az iskolába, és akkor ki lehet
nyitni az ajtót az irodából is, és nem kell le menni, kinyitni.
Bartók István
Fontos lenne, hogy megoldódjon a mágnes zár, kamerát is kellene a bejárati ajtóra szerelni és
fenn az irodában, tudnánk nyomon követni, hogy ki akar az iskolába bejönni.
Jobbnak tartanánk ezt a megoldást, mint egy ember ott legyen a portán. Ennek költsége 10-15
eFt-ba kerül és a web kamera 2000.-Ft.
Hosszú távon pályáztatni kell, és ki kell építeni, bővíteni a rendszert.
Bukta Imre képviselő
Ha kénytelenek leszünk megszüntetni az 5-8 osztályt, akkor az önkormányzat az elbocsátott
gyerekekről köteles-e biztosítani a gyerekek ellátását.
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Bartók István
Igen törvényi kötelezettség, hogy a gyermekek, elhelyezéséről döntsön a képviselőtestület.
Amennyiben nem tud biztosítani más intézményt, akkor az osztályokat össze kell vonni.
Ezért érdeklődtem a roma iskoláknál, mert ott ahol roma tanítás van, nem számít a létszám.
Bukta Gábor polgármester
Az 1-4 osztály kötelező, 10 éves korig kell biztosítani az iskolai ellátást, de ha hét szülő kéri,
akkor marad itt a tanítás, de nem lesz annyi fő, akkor osztályösszevonást kell kezdeményezni.
Bukta Mária képviselő
Az a kérése az iskolának, hogy társuljunk mindenképpen, és ezt támogassa a
képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Ne menjünk most előre, várjuk, meg mit dönt a szihalmi képviselőtestület, és ennek
ismeretében közös ülést kezdeményezünk, és a tárgyalásokat elkezdjük.
Most megkérdezem a képviselőtestületet, hogy az iskolaigazgató által előterjesztett Házirend,
SZMSZ és pedagógiai programmal kapcsolatban van-e kérdés, javaslat.
Amennyiben nincs, kérem külön – külön fogadja el a képviselőtestület.
Aki egyetért a módosított Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Házirenddel, az kérem
kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
13/2011. (III. 29.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Közös
igazgatású közoktatási intézmény Házirendjét megismerte
és az előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület
Aki egyetért a módosított Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda SZMSZ az, kérem
kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
14/2011. (III. 29.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát megismerte és az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület
Aki egyetért a módosított Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda pedagógiai programjával,
az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
15/2011. (III.29.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda Óvodai
Telephely Pedagógiai programját megismerte és az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület
Bukta Imre képviselő
Az általános iskola és óvoda néven fut, gondolkodtunk róla, hogy mivel közös intézmény nem
lenne szükség óvodavezetőre azt az iskola is, elláthatná.
Bartók István
Azt nem lehet kivitelezni, mert óvodavezetőnek kell lenni, és óvónői szakképesítéssel kell
rendelkezni. Az óvoda vezető nem magasabb vezetői pótlékot kap, hanem csak vezetői
pótlékot.
Bukta Gábor polgármester
Megköszönöm az iskolaigazgatónak az iskolaigazgató helyettesnek, hogy megjelentek a
képviselőtestületi ülésen.
Most pedig térjünk rá az első napirendi pontra.
1.) 9/2001. (IV. 12.). Önkormányzat fenntartásában működő
gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló rendelet

személyes

Bukta Gábor polgármester
Felkérem Kriston Istvánné gondozási központ vezetőjét a napirendi ponttal kapcsolatban,
ismertesse beszámolóját.
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Kriston Istvánné
A Mezőszemere Község Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 9/2001. (IV.12.) számú
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és egy új rendelet megalkotására lenne
szükség, melynek legfőbb indokai:









A régi rendelet számtalan helyen még Időskorúak Szociális Otthona szerepelt,
mint ellátást biztosító intézmény. Ezek javításra kerültek, és Gondozási Központ
vagy Idősek Otthona megnevezés váltotta fel.
Az ellátási területet a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának HGY/16/2011.számú működési engedélye megváltoztatta, és országosra szélesítette.
A régi rendeletben a szociális rászorultság jövedelemtől függően lett
meghatározva. Az Szt. 62.§. 1) bek. értelmében: jogosultsági feltételként
jövedelmi helyzet nem határozható meg.
Módosult a gondozási szükségletvizsgálat elvégzése a bentlakásos intézményi
ellátás és a házi segítségnyújtás esetében is.
Változtak a kérelem nyomtatványának tartalmi elemei az Szt. 94/C §-ának
megfelelően.
Megszűnt az orvos és a fenntartó képviselőjének bevonása a döntéshozatalba, tehát
az un. besoroló bizottság a soron kívüli elhelyezések elbírálásánál.
Eltörölték az előgondozás elvégzésének határidejét, a továbbiakban szakmai
szempontok figyelembevételével kell megszervezni az előgondozást.
Módosultak a megállapodás tartalmi elemei Szt. 94/C §.

Elkészítettem az Idősek Otthona térítési díjemelés tervezetet, valamint az Intézményi térítési
díjszámítást 2011 évre. A rendelet melléklete tartalmazza a Gondozási Központ térítési díját,
melyet április 1-ig kell elfogadni.
Az intézményi térítési díjat nem lehet magasabb összegben megállapítani, mint az
alapszolgáltatás.
Az étkezés ebben az évben nem változott, csak a szállásdíj összegét kell emelni. Az emelésre
elkészítettem a javaslatot 10 %; 15 %, és 20 %-os emeléssel.
Kérem a képviselőtestületet, hogy javasolja az emelés mértékét.
Bukta Mária képviselő
Az önkormányzatnak az idősek otthona 78.460.-Ft-ba kerül, ami az önköltség. Tavaly mennyi
volt az önköltség?
Tavaly döntöttünk, hogy az étkezést nem módosítjuk, most a szállásdíj összegét kell
módosítani.
Ez az jelenti, hogy az önkormányzatnak hozzá kell tenni, ezt miből fizeti ki az önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
A tavalyi idősek otthon önköltsége 78.160.-Ft volt. Az intézményvezető azért készítette el az
emelésre a javaslatot, hogy minél közelebb hozzuk a számokat.
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Kriston Istvánné
Meg kell határozni az étkeztetés önköltségét is, ami 2011-ben 641.-Ft.
A házi segítség nyújtás önköltsége 2011-ben 154,75.-Ft-ra jön ki, ami azt jelenti, hogy az
eddigi 200.-Ft/óra csökkent. A 200.-Ft/óradíj magas és nem lehet magasabb az önköltség
összegétől.
A térítési díjat egy évben kétszer lehet módosítani, ha szükség lesz, rá akkor módosíthatja a
képviselőtestület.
Bukta Mária képviselő
Úgy kellene számolni, hogy legyen az önköltség 200.-Ft/óra.
Kriston Istvánné
A házi segítségnyújtásnál a normatívát csak 8 főre igényeljük, mert csak arra lehet normatívát
igényelni ahol a gondozónő mindennap, megjelenik.
Javaslom, hogy a 154,75.-Ft/óra önköltség helyett az önkormányzat 155.-Ft/óra díjat fogadjon
el. Ha megemelkedik az önköltség, akkor visszatérünk, és újra számoljuk a díjat. Bevétel
ennek arányában nem fog csökkenni, mert több időt vesznek igénybe a gondozónők a lakáson.
Lakáson töltött időt tudunk csak elszámolni és normatívát kérni rá.
Gazsi László képviselő
Nem tűnik fel, hogy az idősek otthona veszteséges lenne.
Bukta Imre képviselő
Én úgy gondoltam, hogy az idősek otthona 0-ra jön ki.
Bukta Gábor polgármester
Éves szinte az idősek otthonánál 4 millió forint a hiány, valóságban ez 2 millió forintot tesz
ki.
Bukta Mária képviselő
A hozzátartozó nem fizetheti ki a térítési díjat?
Kriston Istvánné
Csak akkor, ha van olyan családtag, aki tartásra köteles és képes.
Akik nem tudják fizetni a térítési díjat azok régi ellátottak, akiket most veszünk fel,
nyilatkozik a hozzátartozó, hogy vállalja a térítési díj különbözet kifizetését.
Bukta Mária képviselő
Szerintem a javasolt 20 %-os emelést el tudjuk fogadni, ettől többet ne emeljünk. Ez még
kezelhető.
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Bukta Gábor polgármester
Az intézményben a gondozottak jövedelmének 80 %-át tudjuk figyelembe venni és 20 %
marad a gondozottak részére, mint készpénz.

Bukta Lajos képviselő
Az Államkincstár ellenőrzése milyen stádiumban van,
Bukta Gábor polgármester
Az Államkincstár még mindig azt akarja, hogy fizessük vissza az általuk megítélt összeget.
Az államtitkár is azt az állásfoglalást adta, hogy nem jogos a követelés és perre megyünk az
Államkincstár ellen.
Ügyészi állásfoglalást is kértünk ebben az ügyben, amit megküldtünk a Kincstárnak.
Kriston Istvánné
Jogtalan a visszaigénylés, mert tényleges szolgáltatás történt és nem csak úgy vettük fel az
állami támogatást.
Bukta Gábor polgármester
Kérem, a képviselőtestületet, hogy a rendeletet a javasolt térítési díjjal elfogadni
szíveskedjenek.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi rendeletet fogadja el.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011 (III. 29.)
számú önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat fenntartásában működő személyes 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 alapján a Gondozási Központról és
annak keretein belül biztosított szolgáltatások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az önkormányzat
a.) alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást és
b.) személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított, bentlakásos intézményt Idősek
Otthonát működtet.
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2.§
(1) Mezőszemere Község Önkormányzata által fenntartott Gondozási Központ ellátási területe
étkeztetés és házi segítségnyújtás tekintetében Mezőszemere Község, az idősek otthona
tekintetében pedig országos.
(2) A Mezőszemere község közigazgatási területén kívülről érkező Idősek Otthonába történő
elhelyezés iránti kérelem Mezőszemere község polgármesterének előzetes egyetértésével
fogadható.
2/A§
(1) Az Önkormányzat az Szt 62 § (1) bekezdése értelmében a szociálisan rászorult személyek
részére étkeztetést biztosít.
A szociális rászorultság feltételei:
a.) 65. életév betöltése
b.) megromlott egészségi állapot
c.) fogyatékosság, pszichiátriai betegség
d.) hajléktalanság
d.) szenvedélybetegség
e.) krízishelyzet
A rászorultság tényét minden esetben igazolni kell. Életkor tekintetében a személyi
azonosító iratokkal, betegség, fogyatékosság esetén orvosi igazolással, szakorvosi
véleménnyel, hajléktalanság, krízishelyzet esetén pedig a szociális bizottság
határozatával.
(2) Házi segítségnyújtásban kell részesíteni azt a rászorulót, akinek egészségi állapota,
személyes körülményei ezt indokolttá teszik. A szolgáltatás szükségességét a gondozási
szükségletvizsgálat alapozza meg. Annak a kérelmezőnek lehet biztosítani, aki legalább
napi 1 órás gondozási szükséglettel rendelkezik. A gondozási szükségletvizsgálat
elvégzése az intézményvezető feladata.
3.§
(1) Az idősek otthonában az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető
intézkedése alapozza meg, a gondozási szükséglet vizsgálatát követően, kivéve a Sztv. 94.
§. b-c pontjában meghatározott eseteket.
(2) Az igények benyújtásához szükséges formanyomtatványokat az 1. sz. melléklet
tartalmazza. A nyomtatványok beszerezhetők:
a.) a kérelmező lakóhelye szerint illetékes polgármesteri hivatalban
b.) Gondozási Központ Mezőszemere Somogyi út 4.
(3) A szociális ellátás iránti igény benyújtási helye: Gondozási Központ 3378 Mezőszemere,
Somogyi Béla út 4. kivéve az e rendelet 2 § (2) bek esetén, amikor a benyújtás helye a
Polgármesteri Hivatal Mezőszemere Május 1 út 36.
(4) A kérelmeket a mellékletekkel a Gondozási Központ vezetőjéhez kell eljuttatni, aki dönt a
felvételről.
(5) A Gondozási Központ vezetője a kérelem nyilvántartásba vételéről és a szolgáltatás
biztosításáról a kérelem beérkezését követő 15. napon belül értesíti a kérelmezőt.
(6) A kérelmező számára kedvezőtlen döntés esetén az ügyet véleményével együtt a Szociális
Bizottság elé terjeszti, amely az önkormányzati hatósági ügyek szabályai szerint eljárva
hozza meg döntését.
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(7) Az intézményvezető külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést és házi
segítségnyújtást biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi
állapotát az ellátás elmaradás veszélyezteti.

4.§
(1) A beérkezett kérelmeket az intézményvezető a kézhezvétel napján nyilvántartásba veszi.
(2) A kérelemmel egyidejűleg benyújtott, jogszabály által előírt dokumentumok
szabályszerűségét, illetve teljes körűségét az intézményvezető a nyilvántartásba vételkor
köteles ellenőrizni.
(3) A jogszabályban megkövetelt tartalmi és formai rendezésig elhelyezésre a sürgős, illetve
rendkívüli esetek kivételével nem kerülhet sor.
5.§
(1) A soron kívüli illetve az átmeneti határozott időre vonatkozó elhelyezés iránti igényt a
kérelmezőnek, vagy törvényes képviselőjének a kérelem benyújtásakor minden esetben
meg kell jelölnie és indokolnia.
(2) Több soron kívüli és átmeneti elhelyezésre váró kérelem esetén az intézményvezető dönt
az igények kielégítési sorrendjéről. Az Idősek Otthonába a soron kívüli illetve az átmeneti
határozott időre vonatkozó elhelyezés iránti igényt a kérelmezőnek, vagy törvényes
képviselőjének a kérelembenyújtásakor minden esetben meg kell jelölnie és indokolnia.
(3) Az átmeneti elhelyezésre várók kérelméről, igények sorrendjéről az intézményvezető
nyilvántartást vezet.
6.§
Az intézmény vezetője az idősek otthona tekintetében a kérelmek beérkezését követően
elvégzi az előgondozást és a gondozási szükségletvizsgálatot az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően.
7.§
(1) Az intézményi jogviszony az intézményvezető és az igénybevevő közötti megállapodással
jön létre. A megállapodást a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételéről az intézményvezető és
az ellátott megállapodást köt. A megállapodásban ki kell térni:
a.) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;
b.) házi segítségnyújtás estén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;
c.) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;
d.) az ellátástól való távolmaradás esetén (p. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az
előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;
e.) az ellátás megkezdésének időpontjára
f.) intézményi ellátás tartamár a (határozott, határozatlan)
g.) az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatás tartalmára
h.) az ellátás megszüntetésének eseteire, vonatkozó figyelmeztetésre, a megszüntetés
módjára

93

8.§.
(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:
a.) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt;
b.) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 2 hétig) nem vette
igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki;
c.) az ellátott, vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója magatartásával az ellátást
lehetetlenné teszi, vagy akadályozza;
d.) az ellátott a részére megállapított személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés
ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.
e.) az ellátás megszüntetése tekintetében az egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
(2) Az ellátás megszüntetéséről az intézmény vezetője dönt, és döntéséről értesíti a
kérelmezőt. Döntése ellen a kézhezvételt követő 15 napon belül a szociális bizottsághoz
lehet fordulni.
9.§
(1) A Gondozási Központban érdekképviselet fórum működik. Az érdekképviseleti fórum
működését a házirend tartalmazza.
10.§
(1) A Mezőszemere Község Önkormányzat által fenntartott Gondozási Központ ellátásért
térítési díjat kell fizetni.
(2) A fenntartó az intézményi térítési díj összegét évente, a költségvetés elfogadását
követően határozza meg. A személyi térítési díj összegét az intézmény vezetője
határozza meg.
(3) A fenntartó a személyi térítési díj csökkentéséről, vagy elengedéséről saját hatáskörben
dönt. A kérelmet a mezőszemerei községi önkormányzat képviselőtestületéhez írásban
kell benyújtani.
(4) Amennyiben az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjat nem képes megfizetni, és
ingatlanát jelzáloggal kívánja megterheltetni, a jelzálog összegéről a képviselőtestület
határoz.
(5) A személyi térítési díjat, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell megfizetni.
Étkeztetés esetében ennek helye a Központi Konyhán illetve az ebédkihordóknál számla
ellenében, házi segítségnyújtás esetében a gondozónőknél és a Gondozási Központban,
Idősek Otthona esetében pedig a Gondozási Központban számla ellenében. Mindhárom
szolgáltatás esetében lehetőség van a térítési díj átutalással történő megfizetésére.
(6) Három hónapot meghaladó térítési díj hátralékról az intézményvezető értesíti a
fenntartót.
11.§.
Az intézményvezető döntése, intézkedése ellen az érintett panasszal fordulhat a
polgármesterhez.
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12.§.
Az intézményvezető a fenntartó részére minden évet követően, január 15. napjáig megküldi az
idősek otthona gondozotti létszámának változására, a férőhely kihasználására vonatkozó
adatokat, valamint nyilvántartása alapján a várakozók, a soron kívüli elhelyezésre várakozók
és az átmeneti elhelyezésre várakozók, valamint a gondozásból kikerültek névsorát.

13 §.
Feladat és hatáskörök
(1) Mezőszemere községi Önkormányzat képviselőtestülete:
a.) megállapítja az intézményi térítési díjat.
b.) fellebbezés esetén dönt az intézményi jogviszony megszüntetéséről.
c.) elbírálja a személyi térítési díj csökkentése, illetve elengedése utáni kérelmeket.
d.) jóváhagyja az intézmény vezető éves beszámolóját.
e.) megállapítja a jelzálog összegét.
(2) Polgármester:
a.) elbírálja a beérkezett panaszokat.
b.) Előzetes egyetértési jogot gyakorol az Idősek Otthona tekintetében a Mezőszemere
község közigazgatási területén kívüli kérelmek vonatkozásában.
c.) felülbírálja az intézményvezető intézményi jogviszonnyal összefüggő döntéseit
(kivéve: ugyanezen §. (1). bek. b. Pontját).
(3) Gondozási Központ vezetője:
a.) Vezeti a Mezőszemere Község Önkormányzat által fenntartott Gondozási
Központot.
b.) vezeti a nyilvántartásokat
c.) megköti a megállapodásokat, és megszünteti az intézményi jogviszonyt.
d.) szakmai programot készít munkájához
e.) kivizsgálja a beérkezett panaszokat
f.) végzi a gondozási szükségletvizsgálatot.
(4) Az ellenőrzést a Mezőszemere Községi Önkormányzat Bizottságai végzik.
a.) szociális bizottság; nyilvántartások és megállapodások ellenőrzése.
b.) pénzügyi bizottság; a Gondozási Központra vonatkozó gazdálkodás, házi pénztár,
pénz- és letétkezelés szabályszerűségét ellenőrzi kötelező jelleggel a gazdasági évet
követő költségvetési beszámoló előtt.
14.§.
Záró rendelkezések
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
(2) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban, lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
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(3) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Önkormányzat fenntartásában
működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló 9/2001.
(IV.12.) rendelete, valamint annak módosításai.
Mezőszemere, 2011. március 29. napján.

Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Kérelem

1. számú melléklet

2. számú melléklet A Gondozási Központ térítési díjai:
Idősek Otthonában 2011. évre megállapított önköltség 78.460.- Ft/fő
A képviselőtestület döntése értelmében az intézményi térítési díj összege 2011. április 01-től:
Napi étkezési díj + szállásdíj: 819 Ft + 1342 Ft= 2.161 Ft/nap
Havi térítési díj::
2.161 Ft X 30 nap= 64.830 Ft/hó
Házi segítség nyújtás önköltsége 154,75.-Ft/óra.
Házi segítségnyújtás esetén a gondozási díj (intézményi térítési díj): 155.- Ft/óra 2011. április
01-től
A szociális étkeztetés önköltsége 2011 évben: 641 Ft/fő
A étkeztetés intézményi térítési díja: 640 Ft/fő 2011. április 01-től
Az étkezésért jövedelemarányosan kell térítési díjat fizetni:
Jövedelem
0
-28 500 Ft
28 501-35 000-Ft
35 001-40 000 Ft
40 001-45 000 Ft
45 001-50 000 Ft
50 001-55 000Ft
55 001-60 000 Ft
60 001-65 00 0Ft
65 001-70 000 Ft
70 001-Ft fölött

Térítési díj
220-Ft
275 Ft
338 Ft
387 Ft
435 Ft
483 Ft
532 Ft
580 Ft
629 Ft
640 Ft

3 számú melléklet

Megállapodás
mely létrejött egyrészről az:
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Gondozási Központ
Idősek Otthona
3378 Mezőszemere
Somogyi út 4 sz., mint ellátást nyújtó intézmény
(továbbiakban: ellátást nyújtó intézmény)
képviseletében:...................
másrészről:
a.) mint ellátást igénybe vevő
neve:
lánykori név:
lakcíme:
telefonszáma:
anyja neve:
születési hely, idő:
személyi igazolvány száma:
TAJ száma:
nyugdíjas törzsszáma:

.................................................................
………………………………………….
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

b.) törvényes képviselő
neve:
lakcíme:
telefonszáma:
anyja neve:
születési hely, idő:
személyi igazolvány száma:

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

c.) tartásra kötelezett / vagy azt vállaló személy
neve:
.................................................................
lakcíme:
.................................................................
telefonszáma:
.................................................................
anyja neve:
.................................................................
születési hely, idő:
.................................................................
személyi igazolvány száma:
.................................................................
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:
1.) A szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója Mezőszemere Községi Önkormányzat
személyes gondoskodás keretébe tartozó - ápolást, gondozást - nyújtó intézményt, az
Idősek Otthonát 3378 Mezőszemere, Somogyi út 4 működteti. A szociális intézmény a
vonatkozó jogszabályokban és jelen megállapodásban szabályozott módon teljes körű
ellátást nyújt. Amennyiben az ellátást igénybevevő házastársával közösen kerül
elhelyezésre a lakrészben, az intézmény jogosult / nem jogosult a házastárs elhunyta esetén
az ellátást, igénybevevőt másik lakrészben elhelyezni, vagy másik személyt a lakrészbe
helyezni.
2.) Az ellátást nyújtó intézmény a szociális ellátást 200. ................hó............napjától
kezdődően határozott, 200.., ......................-ig terjedő /vagy határozatlan időtartamra
szólóan biztosítja.
3.) A felek tájékoztatási kötelezettsége
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3.1. ) Az intézménybe való felvételkor az intézmény tájékoztatja az ellátást, igénybevevőt és
hozzátartozóját
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről;
 az intézmény által vezetett nyilvántartásokról; alapgyógyszerek köréről
 a jogosult és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, különösen a látogatás, a távozás és
a visszatérés rendjéről;
 panaszjoguk gyakorlásának módjáról, az érdekképviseleti fórum működöséről;
 az ellátást igénybe vevő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről, így
különösen az ellátottjogi képviselő személyéről és elérhetőségéről.
 az intézmény házirendjéről (melynek egy példányát megkapja az ellátást
igénybevevő,) az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokról,
személyes használati tárgyakról, hozzátartozói nyilatkozatokról.
3.2.) A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles nyilatkozni
 a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, és annak tiszteletben tartásáról;
 adatokat szolgáltatni az intézményben a szociális törvény alapján vezetett
nyilvántartásokhoz;
 arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult, továbbá a
közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokról
haladéktalanul tájékoztatni fogja az intézmény vezetőjét;
 minden olyan körülményről, amely a személyi térítési díj megállapításához
szükséges;
 arról, hogy nem szenved közösségre veszélyes fertőző és pszichiátriai betegségben;
 az eltemettetés módjáról és annak költségviselőjéről a 8. pontban foglaltak szerint;
 továbbá minden olyan dologról, ami az intézményi jogviszony létesítését,
fenntartását illetve megszüntetését befolyásolhatja, vagy azt más okból fontosnak
tartja.
3.3.) Az intézmény köteles értesíteni, illetve tájékoztatni a jogosultat és az általa megjelölt
hozzátartozóját
 a jogosult állapotáról, annak lényeges változásáról;
 egészségügyi intézménybe való beutalásáról;
 az ellátás biztosításában felmerült akadályoztatásról, az ellátás ideiglenes
szüneteltetéséről;
 más intézménybe történő áthelyezés kezdeményezéséről.;
 díjfizetési hátralék következményeiről, valamint a behajtás érdekében
kezdeményezett intézkedésről.
Az intézmény szolgáltatásai:
 biztosítja a lakhatást, fűtést, világítást, melegvíz ellátást;
 napi legalább háromszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt.;
 szükség szerint biztosítja a ruházattal, textíliával való ellátást, mosatást, javítást, a
házirendben meghatározott módon;
 gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentális gondozásáról, egészségügyi
ellátásáról, valamint a mindenkori hatályos jogszabály által meghatározott
gyógyszereinek beszerzéséről;
 egyeztetett módon gondoskodik a szabadidő kulturált eltöltéséről;
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 a házirendben szabályozott módon gondoskodik az érték- és vagyonmegőrzés
módjáról, az abból kizárt tárgyak köréről;
 az alapszolgáltatást meghaladóan is szervez az intézmény programokat,
szolgáltatásokat, (pl.: színházlátogatás, üdülés, meghívott előadó költségei) melyért
esetenként a szolgáltatás önköltségét meghaladó mértékű térítési díj is kérhető;
 az intézmény gondoskodik a jogosult és hozzátartozói közötti személyes
kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeiről.
 illetve a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének érvényesítéséről, a
jogosult személyiségi jogainak tiszteletben tartásáról.

5.) Térítési díj
 Az ellátást igénybe vevő (kötelezett) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig személyi térítési díjat köteles
fizetni.
 A személyes térítési díj összegéről az intézmény vezetője értesíti a fizetésre
kötelezettet. Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak
csökkentését, illetve elengedését kéri, az értesítés kézhezvételét követően nyolc
napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
 A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult havi jövedelmének 80 %-át,
valamint az intézményi térítési díj összegét.
 A személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó költőpénz mértéke nem lehet
kevesebb a tárgyév január 1-én érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 20
%-ánál.
 Az intézményi térítési díjat az intézmény fenntartója az egy ellátottra jutó önköltség
napi összegének alapulvételével, de nem szükségszerűen azzal azonos mértékben,
konkrét összegben állapítja meg. A fenntartó évente két alkalommal vizsgálhatja
felül és változtathatja meg az intézményi térítési díj összegét.
 A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy nevét és a fizetés módját a 9.
pont tartalmazza
 Az éves felülvizsgálat során, ha a fenntartó megállapítja, hogy az intézményi
ellátásban részesülő havi jövedelmének 80 %-a nem fedezi a személyi térítési díjat, a
fenntartó határozattal állapítja meg a személyi térítési díjat az alábbiak
figyelembevételével:
a., az ellátásban részesülő havi jövedelme,
b., az ellátásban részesülő jelentős készpénz vagy ingatlan vagyona, ezek hiányában
c., a tartásra köteles és képes személy havi jövedelme.
 Amennyiben az ellátásban részesülő személynek jövedelme, jelentős
készpénzvagyona nem fedezi a térítési díjat; tartásra köteles, és képes hozzátartozója
nincs, de ingatlanvagyonnal rendelkezik, hozzájárul ingatlanának jelzáloggal történő
megterheléséhez jelen megállapodás aláírásával
A jelzálog összegét a fenntartó határozza meg a szakmai jogszabályok figyelembe
vételével.
 A megállapított személyi térítési díj 20 %-át kell megfizetni a két hónapot meg nem
haladó távollét idejére. A távolléti napok éves szinten összesíthetők.
 A két hónapot meghaladó, nem egészségügyi kezeléssel összefüggő távollétre a
térítési díj 60 %-a fizetendő.
 A két hónapot meghaladó egészségügyi intézményben történő kezeléssel összefüggő
távollét esetén a megállapított személyi térítési díj 40 %-át kell megfizetni.
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 Abban az esetben, ha az ellátást igénybe vevő a személyi térítési díjfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a fenntartó az intézményvezető tájékoztatása
alapján intézkedik a térítési díj hátralékának behajtásáról.
 Ha a jogosult a személyi térítési díjat vitatja, vagy annak csökkentését, illetve
elengedését kéri akkor e kérésével a fenntartóhoz, fordulhat, aki dönt a személyi
térítési díj összegéről.
 Amennyiben az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy az 117/B §
értelmében önként vállalja az intézményi térítési díjjal megegyező személyi térítési
díj megfizetését, akkor az külön nyilatkozatban kerül rögzítésre. Ebben az esetben el
kell tekinteni a jövedelem és vagyonvizsgálattól.
6.) Érdekvédelem
A jogosult és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél, valamint az
érdekképviseleti fórumnál:
 az intézményi jogviszony megsértése, különösen személyiségi jogainak,
kapcsolattartásának sérelme;
 az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei
megszegése esetén, vagy
 az ellátás körülményeit érintő kifogások orvoslása érdekében.
A panasz kivizsgálása az intézmény vezetőjének feladatkörébe tartozik, aki 15 napon belül
köteles a panasztevőt írásban értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről. Amennyiben
az intézményvezető a fenti határidőn belül nem intézkedik, vagy a panaszos nem ért egyet a
kivizsgálás eredményével, akkor a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.
Az ellátottak panaszaikkal, jogsérelmük megszüntetése érdekében fordulhatnak az ellátottjogi
képviselőhöz is, akinek neve és elérhetősége az intézményben ki van függesztve.
7.) Az intézményi jogviszony megszűnése
7.1.) Az ellátásra jogosult intézmény jogviszonya megszűnik:
 az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
 a jogosult halálával,
 a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha az
elhelyezés időtartama meghosszabbítható,
 a jogosult, illetve törvényes képviselőjének a jogviszony megszüntetésére vonatkozó
bejelentését követően az intézmény vezetőjével történő megegyezés szerinti
időpontban.
7.2.) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult:
 másik intézménybe történő elhelyezése indokolt,
 a házirendet súlyosan megsérti,
 az intézményi elhelyezése nem indokolt.
7.3.)Az intézményi jogviszony megszűnésekor az intézmény vezetője értesíti a jogosultat,
törvényes képviselőjét, illetve a tartásra kötelezettet a személyes használati tárgyak és a
megőrzésre átvett értékeke, vagyontárgyak elvitelének határidejéről, rendjéről és feltételeiről.
Az intézményi jogviszony megszűnésekor a felek egymással elszámolnak, mely ügylet
kiterjed:
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 a személyi térítési díjakra,
 az intézmény tárgyi eszközeiben - szándékosan - okozott károkra, vagy elszámolási
kötelezettséggel átvett eszközök hiányaira, és
 minden olyan dologra, mely ez intézményi jogviszony megszüntetéséhez okszerűen
kapcsolódik.
Nem képezi elszámolás tárgyát a használatra átvett eszközök, használati tárgyak
rendeltetésszerű használatával együtt járó amortizációja.
8.) Temetési nyilatkozat
A megállapodás 3.2 pontjának megfelelően a következők szerint kell eljárni:
8.1.) temetés módja (aláhúzással jelölni) hagyományos

hamvasztásos

8.2.) temetés helye: ..........................................
8.3.) temetési költségeket viseli:.............................................................................(név, cím)
9.) A személyi térítési díj fizetésére köteles személy:
9.1 )A személyi térítési díj fizetésére kötelezett személy:
a., ellátott személy
b., más személy:........................................................................(név cím)
9.2) a térítési díj fizetésének módja:
a., átutálással
b., készpénzfizetési csekken történik
( megfelelő szövegrész aláhúzandó)
10.)Az ellátást nyújtó intézet kijelenti, hogy előre nem látható rendkívüli helyzetben is
minden tőle elvárhatót megtesz, hogy az ellátást a lehető legjobban teljesítse.
A megállapodást aláíró felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján
kívánják rendezni.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori szakmai szabályok
rendelkezései az irányadóak.
Jelen megállapodást a felek elolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Mezőszemere………………………….

......................................….….
ellátást igénybe vevő
v. törvényes képviselője

....................................................
tartásra kötelezett személy
v. azt vállaló személy
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........................................................
az ellátást nyújtó intézmény vezetője
Tanúk:
1. (név, lakcím, szig.sz.)
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
2. (név, lakcím, szig.sz.)

………………………………………..
Kriston Istvánné
Kérem a képviselőtestületet, hogy az Idősek Otthonában élő hat fő gondozott számára a
személyi térítési díj megállapítását, mivel az Szt. 117 §. (2) bekezdés b.) pontja értelmében az
ellátottak által fizetendő személyi térítési díj mértéke meghaladja az ellátott jövedelmének 80
%-át. Ennek értelmében kérem a térítési díj megállapítását Dobó Tibor, Hideg Erzsébet,
Kelemen Benjamin, Futó Józsefné, Nagy Lajos és Szombati János gondozottak részére.
A személyi térítési díj mértéke a következő: Dobó Tibornál 48.780.-Ft; Hideg Erzsébetnél
26.640.-Ft; Kelemen Benjaminnál 60.600.-Ft; Futó Józsefnél 59.310.-Ft; Nagy Lajosnál
51.360.-Ft; és Szombati Jánosnál 40.950.-Ft.
Bukta Gábor polgármester
Kérem, a képviselőtestületet, hogy a szociális otthonban a személyi térítési díjakat az
elhangzottak alapján fogadjuk el.
Kérem a képviselőtestületet, hogy Dobó Tibor, Hideg Erzsébet, Kelemen Benjamin, Futó
Józsefné, Nagy Lajos és Szombati János, részére az előterjesztés szerinti személyi térítési díj
megállapítását fogadják el.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének 16/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III. 29.). sz.,

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Dobó Tibor (szül: Szentes, 1954. 12. 25. an: Ungvári
Ilona) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz. alatti
gondozott részére napi 1.626.-Ft.-ban és havi 48.780, Ft.
állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés alapján, mivel
a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes intézményi
térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
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meg, Dobó Tibor havi jövedelme 60.985.-Ft., vagyona
nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Dobó Tibor részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető

Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének 17/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III. 29.). sz.,

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Hideg Erzsébet (szül: Eger, 1957. 10. 08. an: Bukta
Franciska) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz. alatti
gondozott részére napi 888.-Ft.ban és havi 26.640, Ft.
állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés alapján, mivel
a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes intézményi
térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
meg, Hideg Erzsébet havi jövedelme 33.330.-Ft.,
vagyona nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója
nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Hideg Erzsébet részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének 18/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III. 29.). sz,.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Kelemen Benjamin (szül: Borsodszemere, 1934. 06. 28.
an: Bukta Mária) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz.
alatti gondozott részére napi 2.020.-Ft.ban és havi
60.600, Ft. állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés
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alapján, mivel a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes
intézményi térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
meg, Kelemen Benjamin havi jövedelme 75.765.-Ft.,
vagyona nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója
nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Kelemen Benjamin részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének
19/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III.29.).
sz,.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Futó Józsefné (szül: Horváth Irén, Etes,1923. 11. 11. an:
Sirkó Mária) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz.
alatti gondozott részére napi 1.977.-Ft.ban és havi
59.310, Ft. állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés
alapján, mivel a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes
intézményi térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
meg, Futó Józsefné havi jövedelme 74.160.-Ft., vagyona
nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Futó Józsefné részére
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének
20/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III.29.).
sz,.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Nagy Lajos (szül: Borsodszemere, 1935. 12. 31. an:
Kovács Mária) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz.
alatti gondozott részére napi 1.712.-Ft.ban és havi
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51.360, Ft. állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés
alapján, mivel a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes
intézményi térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
meg, Nagy Lajos havi jövedelme 64.210.-Ft., vagyona
nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Nagy Lajos részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető.

Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének 21/2011.
határozata.

Önkormányzat
(III. 29.). sz,.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemerei Gondozási Központ keretein belül
működő Időskorúak Otthonban a személyi térítési díjat
Szombati János (szül: Füzesabony, 1955. 08. 04. an: Sári
Ilona) Mezőszemere, Somogyi Béla út 4. hsz. alatti
gondozott részére napi 1.365.-Ft.ban és havi 40.950, Ft.
állapítja meg az Sztv. 117. §. (3) bekezdés alapján, mivel
a jövedelme 80 %-a nem fedezi a teljes intézményi
térítési díját.
A képviselőtestület az Idősek Otthonának intézményi
térítési díját 2011. április 1.-től 64.830.-Ft-ban állapított
meg, Szombati János havi jövedelme 51.215.-Ft vagyona
nincs, tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.
A képviselőtestület megbízza a Gondozási Központ
vezetőjét, hogy a fent meghatározott intézményi térítési
díjat állapítsa meg Szombati János részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület, Kriston Istvánné Gondozási
központvezető.

2.) Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/1999. (V.25.). sz.
rendelet módosítása.
Bukta Gábor polgármester
Megkérem a jegyzőnőt, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatóját.
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Széll Gáborné mb. körjegyző
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2011. január 01-től
módosult.
Eszerint az aktív korúak ellátási körébe tartozó munkanélküliek a korábbi rendelkezésre állási
támogatás helyett bérpótló juttatásra lesznek jogosultak. A törvény 35.§. (2) bekezdése szerint
a települési önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy bérpótló juttatás feltétele a kérelmező
lakókörnyezete rendezettségének biztosítása. Eszerint a jogosult által életvitelszerűen lakott
lakás vagy ház és annak az udvara, kertje, kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása,
az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus állapotának
biztosítására vonatkozó kötelezettség írható elő. A képviselő-testület döntésétől függ, hogy
fentieket előírja vagy sem. A jegyzőre plusz feladatot ró, 5 napon belül kell ellenőrizni a
bérpótló támogatásban részesülőket, és ha probléma van 5 napot, kap, hogy rendbe tegye a
portáját, amennyiben nem tesz, eleget a felhívásnak az ellátást meg lehet szüntetni, és ellátás
nélkül marad.
A rendelet módosítás oka még, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló 69/2009. (XII.14.) IRM
rendelet értelmében, helyi rendeletben nem lehet idézni magasabb szintű jogszabályokban
foglaltakat, ezért azok kivételre kerültek a szociális rendeletünkből.
Bukta Lajos képviselő
Ezt a pénzt nem is kapja meg és meddig?
Széll Gábor mb. körjegyző
Szihalom községben van egy ember, aki leellenőrzi a bérpótló juttatásban részesülőket és jelzi
a jegyző felé, ha probléma van.
Bukta Imre képviselő
Nekem alapjában véve a kötelezettség tetszik, de ellenben nagyon szubjektív lehet megítélni,
a hiányosságokat.
Mi az a dolog, amit számon lehet kérni, kerítést kötelezővé tenni, kötelező kinti WC kiépítés.
Törvény betartása és betartatása nagyon fontos, legyünk következetesek.
Bukta Mária képviselő
Én teljesen kivitelezhetőnek érzem a rendelet tervezetet.
Bukta Imre képviselő
Ha valaki azt mondja, hogy nincs pénze kerítésépítésre, adjunk neki az önkormányzat udvarán
lévő kerítés drótból. Felértékeljük, és amennyiben eladja akkor a bérpótló juttatásból,
levonjuk.
Bukta Gábor polgármester
Azok a dróthálók már nem jók, amennyiben vállaljuk, akkor horganyzott drótból
csináltatnánk kerítés drótot, azt adnánk kedvezményesen és levonnánk a támogatásból.
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Bíró Rita képviselő
Ha megvonjuk a juttatást, akkor hol fog lecsapódni, a bűnözés több lesz a községben.
Bukta Mária képviselő
Első körben végig kellene járni a falut, kiemelten, aki bérpótló juttatásban részesül, hogy
minél előbb kimenjen a felülvizsgálati határozat, mert ha nem lesz jogosult a bérpótló
támogatásra, akkor azt meg kell szüntetni.
Bukta Lajos képviselő
Azt szeretném kérdezni a jegyzőnőtől, hogy Szihalmon a polgármester és a képviselők
bejárják a falut, az egészet vagy, csak aki bérpótló juttatásba részesül.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Végig járnak mindent, nem csak a bérpótló juttatásban részesülőket, a feljegyzést átadják
nekem szabálysértésre.
Bukta Gábor polgármester
Az építéshatóságot ki kellene hívni és azokat az ingatlanokat, amik már romos állapotban
vannak megmutatni nekik, és annak alapján rendeljék el az ingatlanok lebontását.
Bukta Mária képviselő
Első körben meg kell csinálni a falu bejárást, az egész falut, fényképet készít a
képviselőtestületet, különös tekintettel azokra, akik bérpótló juttatásba részesülnek.
Ha meg van az információ, akkor lehet intézkedni, és utána lehet az építéshatóság felé
fordulni.
Minél előbb el kell kezdeni a bejárást, melyhez segítséget kérünk.
A képviselőtestületi tagok együtt menjenek ki, lehet 3 – 4 délután is a bejárást elvégezni.
Bíró Rita képviselő
Az előző ciklusban is volt falu bejárás, de mi már a tájékoztató levéllel mentünk és felhívtuk a
lakosok figyelmét a problémákra.
Bukta Gábor polgármester
A tájékoztató 2 példányban készült és az egyiket átadtuk a lakosnak, a másik maradt a
hivatalnál. Javaslom, hogy most is felhívással menjen a testület.
Bukta Imre képviselő
Fontos lenne egy olyan lista, amin a segélyezettek név, utca, hsz szerint lennének felsorolva.
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Bukta Gábor polgármester
Én a munkaügyi központtól kérek egy ilyen listát, mert náluk van nyilvántartva.
Bukta Imre képviselő
Az eb oltást lehet-e hozzá társítani a bérpótló juttatás feltételéhez.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Az eb oltás kikerült jegyzői hatáskörből, és nem tudom, hogy lehetne ezt alkalmazni a
bérpótló juttatásban részesülőknél.
Gazsi László képviselő
Eb összeírás is lesz, mi ellenőrizhetjük-e, hogy be van-e oltva a kutya.
Bukta Gábor polgármester
Állatorvossal együtt tudunk menni, és ő tudja igazolni, hogy beoltotta-e a kutyát a kutya
tulajdonos.
Bukta Lajos képviselő
Az érpataki szociális rendelet több mindenre kitér a feltételeknél, ebből dolgozott több
önkormányzat is, javaslom, hogy tegyünk bele a mi rendeletünkbe is belőle.
Bukta Mária képviselő
Ahhoz, hogy lakásba is bemenjünk rendőri segítséget, kell kérni.
Gazsi László képviselő
Több önkormányzatnál a családi pótlékot és a lakásfenntartási támogatást kártyára utalják, és
arról fizeti ki a szolgáltatásokat.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Nem tudok róla, de utána fogok nézni.
Bukta Imre képviselő
Azt, hogy kártyára utalják az összeget az ügyfélnek, kell kérni.
Bukta Gábor polgármester
Igen, az ügyfélnek kell kérni a közszolgáltatónál, hogy ő kártyáról fizeti ki a szolgáltatást.
Javaslom a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztett szociális rendeletet fogadja el, lehet
módosítani, ki lehet még egészíteni. A problémákkal szembesülni fogunk a bejárás
alkalmával.
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Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy a szociális rendeletből vegyük ki a 9 §., ami a természetben nyújtott szociális
ellátásokat szabályozza.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy 13. § (2) bekezdéséhez kerüljön be egy pontban, hogy köteles a mindennapi
használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC) rendeltetésszerű
használatára, rendszeres takarítására, illetve ilyen illemhely létrehozására.
A bérpótló juttatást lehet-e kukához kötni, hogy a követelmények teljesüljenek, és
mindenkinek legyen kukája, levonhatjuk-e a juttatásból a kuka árát?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Nyilatkozatot lehet kérni tőle, hogy levonhatjuk-e, ha hozzájárul csak abban az esetben, lehet
a bérpótló juttatásból levonni összeget.
Az elhangzott módosításokkal átdolgozzuk a szociális rendeletet.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet, hogy a két módosítás átdolgozásával a szociális rendeletet a
képviselőtestület fogadja el, és a rendelet 2011. április 01-től lép hatályba.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi szociális rendeletet
fogadta el.
Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2011. (III.29.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról
Mezőszemere község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális
ellátások formáit, szervezeti keretit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
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A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet területi hatálya Mezőszemere község közigazgatási területére terjed ki, az Szt.
szerinti személyek tekintetében (személyi hatály), az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel.
(2) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.

A szociális ellátások formái
3. §
E rendelet alapján nyújtható szociális ellátások:
(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
a) lakásfenntartási támogatás;
b) átmeneti segély;
c) temetési segély;
d) felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj;
(2) Szociális rászorultságtól függő természetbeli ellátások:
a) közgyógyellátás;
b) köztemetés;
c) átmeneti segélyvásárlási utalvány formájában.
Hatásköri rendelkezések
4. §
E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket az alábbi szervek gyakorolják:
(1) Átruházott hatáskörben a Képviselőtestület dönt:
a) felsőoktatási hallgatók önkormányzati szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásáról.
(2) Átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság dönt:
a) átmeneti szociális segélyről,
b.) temetési segélyről,
c.) lakásfenntartási támogatásról.
(3) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
a.) köztemetésről

PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Átmeneti segély
5. §
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(1) A települési önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére jelen rendeletében meghatározott feltételek mellett átmeneti segélyt
nyújt.
(2) Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre rászorult, illetve az terjeszthet elő, aki a
rászoruló helyzetéről tudomást szerez.
(3) Segély iránti kérelmet a Mezőszemere – Egerfarmos Körjegyzőségéhez lehet benyújtani,
melyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot a kérelmező és családja jövedelmi
viszonyairól, a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokkal együtt.
(4) A szociálpolitikai ügyintéző a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, mely
során környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a hivatal
már más ügyben vizsgálta a kérelmező helyzetét és nem feltételezhető azokban lényeges
változás.
(5) Átmeneti szociális segély egy család részére a tárgyév folyamán legfeljebb egy
alkalommal állapítható meg.
(6) Az átmeneti szociális segély elbírálásánál az alábbi egy főre eső jövedelmi értékhatárokat
kell figyelembe venni:
a) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
b) gyermekét egyedül nevelő, valamint 3 és többgyermekes család esetén a
nyugdíjminimum 150 %-át,
c) minden más esetben a nyugdíjminimum 100 %-át.
(7) Külön méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legalább egy esetben jövedelmére
tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthető.
(8) Sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a
támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható. Ilyen
esetben a körjegyző (vagy pl. valamely belső szervezeti egység) a határozat hozatalt
követő 15. napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról.
(9) Aki az önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátásban részesül, az csak
különösen indokolt esetben részesülhet alkalmankénti szociális segélyben.
(10) Nem részesíthető átmeneti segélyben az a személy, aki kérelme okaként megjelölt
tényálláshoz kapcsolódóan más rendszeres szociális jellegű ellátásban részesül, illetve a
kérelem benyújtásának oka a más rendszeres szociális jellegű ellátás nem rendeltetésének
megfelelő felhasználása (önhiba).
(11) Az a személy, akinek bármilyen jogcím alapján fennálló lejárt tartozása van az
önkormányzat felé átmeneti segélyre nem jogosult.
(12) Az egyszeri alkalommal adható segély minimális összege 1 000 Ft, maximális összege
10 000 Ft lehet.
(13) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz
segélyt a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, úgy a segélyt e
rendeletben megállapított természetbeni ellátásként kell biztosítani.
Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj
6. §
(1) Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, melyet az önkormányzat a
12/2001.(IV.28.) OM rendelet szabályai szerint megállapított Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez kiegészítésként ad.
(2) Szociális ösztöndíjba részesülhetnek azok a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, akik
az Ösztöndíj rendszer keretében támogatott és állami felső oktatási intézményben, továbbá
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nem állami felső oktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és intézmények
közötti megállapodás alapján az államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
(3) Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárok részesülhetnek.
(4) A szociális ösztöndíj elnyerésére évente pályázatot kell kiírni, amit a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
(5) A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. A szociális rászorultság kritériumait a 12/2002.(IV.28.)
OM rendelet 8. §. tartalmazza.
(6) Szociális ösztöndíj havi összege 1 000 Ft-tól 5 000 Ft-ig terjedhet.
(7) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megítélt havi támogatási
összeget 10 hónapon keresztül akkor is a pályázó rendelkezésére bocsátja, ha a
támogatásban részesített pályázó sem megyei, sem az OM kiegészítő támogatását nem
kapja.
(8) Az ösztöndíjat a Képviselő-testület az ösztöndíjat az államilag finanszírozott első
alapképzésben, első szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton folytatott tanulmányok ideje alatt folyósítja a
végzettség megszerzéséig, de legfeljebb a végzettség megszerzésére kötelezően előírt
minimális tanulmányi ideig.
(9) Amennyiben a támogatott hallgató az államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
nappali tagozaton megszerezhető végzettség megszerzése előtt abbahagyja, és új
tanulmányokat kezd, az ösztöndíj megítélése esetén az ösztöndíj folyósítási idejéből le kell
vonni a megelőző tanulmányok idején folyósított ösztöndíj minden megkezdett
szemesztere után egész szemeszterekben számított idejét.

Temetési segély
7. §
(1) Temetési segély nyújtható annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott. A
támogatás feltétele, hogy az elhunyt Mezőszemere községben bejelentett lakóhellyel
rendelkezett halála időpontjában. Kivétel: a szociális otthoni gondozásban részesülő.
(2) A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a. A legolcsóbb temetés
költségeinek mértékét a mikro térségben működő három temetkezési vállalkozótól bekért
árajánlat alapján kell megállapítani évente egy alkalommal.

Lakásfenntartási támogatás
8. §
(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk
lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
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(2) Az Önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújt jelen rendeletében meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: helyi lakásfenntartási támogatás). A
normatív, Szt. szerint lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén
helyi lakásfenntartási támogatás nem folyósítható.
(3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi
összjövedelmének 30%-át meghaladja.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az
elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összege Mezőszemere községben 300 Ft.
(5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és
minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege:
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 50%-át,
b) az a) pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a
lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata,
de nem kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.
(7) A (7) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik:
TM = 0,3- J-0,5 NYM x 0,1,5
NYM
J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni
(8) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
(9) A (9) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és
a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(10) A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani annak a hónapnak az első
napjától, amelyben a kérelmet benyújtották A kérelmet a Mezőszemere - Egerfarmos
községek Körjegyzőségénél lehet előterjeszteni az erre rendszeresített „Kérelem
lakásfenntartási támogatás igénylésére” lapon.
(11) A jogosultság feltételeinek megváltozása esetén, a változást, az azt követő 15 napon
belül be kell jelenteni.
A lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni ha:
- az igénylő állandó lakóhelye megváltozik,
- az igénylő és a vele közös háztartásban élők vagyoni, jövedelmi viszonyai kedvezően
változnak,
- az igénylő és a vele közös háztartásban élő az e bekezdésben meghatározott
bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.
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(12) A jogosulatlanul vagy rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a Ptk.-ban
meghatározott kamattal megemelt összegben a tudomásra jutástól számított 3 hónapon
belül vissza kell fizetni.
Közgyógyellátás
9. §
(1) A Képviselő-testület a Szt.-ben felsorolt jogosultakon kívül kérelemre közgyógyellátásra
való jogosultságot állapíthat meg annak, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj legkisebb összege és annak másfélszerese, egyedülálló esetén annak
másfélszerese és kétszerese között van és alapbetegségéből adódó havi gyógyszerköltsége,
meghaladja az egy főre eső jövedelem 25 %-át.
(2) Közgyógyellátásra
való
jogosultság
megállapítása
iránti
kérelemhez
a
jövedelemnyilatkozaton túl csatolni kell a háziorvos által felírt és a gyógyszertár által
igazolt gyógyszerköltség nagyságáról szóló hiteles tájékoztatást.
Köztemetés
10. §
(1) Az Sztv. feltételei szerint az önkormányzat költségére kell gondoskodni annak az elhunyt
személynek az eltemetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes
hozzátartozója.
(2) Ha az elhunytnak olyan vagyona maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna,
akkor a költségeket hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.
(3) A temetéssel kapcsolatos szervezési feladat a Mezőszemere – Egerfarmos Körjegyzőség
feladatát képezi.

SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
11. §.
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat
a.) alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást és
b.) személyes gondoskodás keretében tartozó, szakosított, bentlakások intézményt
Időskorúak Szociális Otthonát működtetet.
(2) A személyes gondoskodást, nyújtó ellátásokat az Önkormányzat a Gondozási Központon
keresztül látja el.
(3) A Gondozási Központra vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Bérpótló juttatással összefüggő rendelkezések
12. §
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(1) Mezőszemere községi Önkormányzat az Szt. 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására
vonatkozó jelen § (2) bekezdésében megállapított feltételeket teljesítse.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult
kötelezettsége az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus állapotának biztosítása. Ennek keretében
különösen:
a) köteles az ingatlant, valamint az előtte található közterületet köteles gaz- és
gyommentesen tartani, köteles megakadályozni, hogy a nem fás szárú növényzet 20 cm-t
meghaladó magasságúra növekedjen. Ezen kötelesség a kultúrnövényekre nem terjed ki.
b) köteles az ingatlan előtti járdát, ennek hiányában az ingatlan előtti útnak vagy
közterületnek egy méter széles sávját jég- és csúszásmentesíteni, azt minden évszakban
gyalogos közlekedés számára alkalmas állapotban tartani, a belógó növényzetet irtani.
c) köteles az ingatlanon a szemetet összegyűjteni, elszállíttatni;
d) amennyiben ebet tart, köteles a kerítés olyan állapotában tartásáról gondoskodni, hogy
az eb a közterületre ne juthasson ki, vagy azt megkötve tartani;
e) köteles az ingatlant emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartani, beleértve annak
belső területén a rend fenntartását, az épület belsejének elfogadható állapotú festését
megoldani.
f) A mindennapi használatra alkalmas módon kiépített és meglévő illemhely (WC)
rendeltetésszerű használatra, rendszeres takarítása, illetve ilyen illemhely létrehozása.
(3) A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat öt – kivételes
esetben legfeljebb tizenöt - napos határidő tűzésével a körjegyzőnek – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével –fel kell szólítania.
(4) A felszólításban kitűzött határidő leteltét követő munkanapon a körjegyző helyszíni
ellenőrzést folytat le a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásnál vagy
háznál, amelyről fotódokumentációval alátámasztott jegyzőkönyvet készít.
(5) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen § (2)
bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően eleget tett, az
eljárást megszűnteti.
(6) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen § (2)
bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően nem tett eleget, a
bérpótló juttatást az Szt. 36. § (2) bekezdésének d) pontja alapján megszűnteti.

Záró rendelkezések
13. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
(2) E rendelet 2011. április 01. nap lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban, lévő ügyekben
és a jogosultság felülvizsgálatának ügyeiben is alkalmazni kell.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Mezőszemere Község
Önkormányzat Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/1999. (V. 25) sz. rendelete,
valamint annak módosításai.
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Mezőszemere, 2011. március 29.

Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

3.) Mezőszemere szennyvízcsatorna beruházási tájékoztató.
Bukta Gábor polgármester
Mezőtárkány a csatornázással kapcsolatban küldött egy lakossági tájékoztatót,
szándéknyilatkozatot, melyet kérnek, hogy mi is küldjük ki és mérjük fel, hogy ki az, aki
szeretné a szennyvízbekötést.
A csatorna beruházást három község Mezőszemere, Mezőtárkány és Egerfarmos egy
projekten belül építené ki.
Mezőszemere község elöregedett, ahhoz csatlakozzunk a projekthez a lakosság közül 80 %-os
rákötést kell biztosítani. A községben ilyen arányú rákötést nem tudjuk biztosítani.
A beruházás az Európai Uniós támogatással a Kohéziós Alap társfinanszírozásával,
önkormányzati hitelfelvétellel és lakossági hozzájárulással valósul meg. A beruházás 70 %os támogatottságú és az önerő 30 %, amit hozzá kell tenni.
Ezt a projektet Herman István országgyűlési képviselő is támogatja.
Bukta Mária képviselő
Szerintem foglalkozni kell vele, és a tájékoztatót ki kell küldeni a lakosoknak, azt nem
mondhatjuk előre, hogy nem lesz semmi belőle.
Bukta Imre képviselő
Meg lehet tenni, hogy kinyomtatni a szándéknyilatkozatot, és ha visszajuttatják a lakosok,
akkor ki értékeljük, és azt elküldjük Herman Úr részére.
Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy a hirdetőtáblára tegyük ki a tájékoztatót, és az által tájékoztatjuk a lakosokat.
Bukta Gábor polgármester
Minél előbb ki kellene küldeni, mer Viziközmű Társulatot, kell létrehozni a pályázat
benyújtása előtt.
Bukta Imre képviselő
A lakosokat közmunkások is tájékoztathatnák. Közvélemény kutatás kell tenni a lakosság
körében. Kivonatot kell készíteni és azt kiküldeni a lakosoknak.
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Bukta Gábor polgármester
A képviselőtestületnek kell eldönteni a szándéknyilatkozat alapján, hogy vállalják-e a
csatorna-beruházást és dönteni kell benne.
Megkérdezem Egerfarmost és Mezőtárkányt, hogy milyen eredménnyel járt a
szándéknyilatkozat, mert már ők a lakossághoz eljutatták, s az ő tapasztalatuk alapján
eldöntjük, hogy kiküldjük-e a tájékoztatót.
4.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Bukta Gábor polgármester
Szeretném, ha a képviselőtestület április 30-ig döntene, hogy benyújtsuk-e az ÖNHIKI
pályázatot.
Bukta Lajos képviselő
Összevonják a két ÖNHIKI-t és több támogatást, adnak majd. Mindenképpen pályázni kell és
benyújtani.
5.) Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
Két kérelem érkezet a képviselőtestület felé.
Moldován Olga Mezőszemere, Árpád út 10 hsz. alatti lakos kéri, hogy az ingatlanhoz nem
lehet közlekedni, mert van egy árok, ami be van szakadva és az áteresz felújítását, kéri. A
beton gyűrűt szeretné, ha kicserélnénk.
Mivel a telken van ez a híd, a műemléket neki kell felújítani.
Gazsi László képviselő
A Bene árok az önkormányzat tulajdona, s az megy végig a telken.
Bukta Gábor polgármester
Igen, az árok az önkormányzat tulajdona, de a hidat neki kell felújítani.
A másik kérelmet Tóth Joachim Mezőszemere, Szabadság út 41 hsz. alatti lakos küldte, hogy
a háza előtt lévő Zsidó temető melletti árok kitakarítását kéri. Kéri a képviselőtestületet, hogy
az árkot tetesse rendbe.
Bukta Imre képviselő
Ki lehet mélyíteni az árkot, de nincs áteresz kiépítve a Bem út alatt és nem fog a víz lefolyni.
A közmunkásokkal meg kell csináltatni.

117

Bukta Gábor polgármester
Majoros Balázs a vízpalackozó beruházással kapcsolatban bejelentette, hogy mivel nem írtak
ki olyan pályázatot, amibe a beruházás megvalósítható lenne, így a beruházást nem tudják
kivitelezni.
Bukta Lajos képviselő
Mi a következő lépés?
Gazsi László képviselő
A másik befektetőnek csak a terület kell a kút nem.
Bukta Mária képviselő
A palackozó létesítést nem szabad lezárni, azt mielőbb jó lenne megvalósítani.
Bukta Imre képviselő
Ki kell írni a pályázatot, a területre, ki kell dolgozni és meghirdetni legalább egy évig. Ilyen
cég, mint a CBA nem sok van, de lehet.
De sajnos most nincs olyan pályázat, amire tudták volna a beruházást kivitelezni. Az árat sem
sokallták érte, amit javasoltunk.
Bukta Gábor polgármester
Majoros Balázs javasolta az árat úgy megállapítani, hogy az út beruházást meg tudja belőle az
önkormányzat valósítani, és úgy kell megpályáztatni. Meg kell hirdetni országos lapban.
A Mezőszemere és Egerfarmos Községek a Tehetségekért Alapítvány elkészítette a 2010.
évre szóló pénzügyi tevékenységről a beszámolóját, melyet ismertetek a képviselőtestülettel.
A beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Egyben kéri a képviselőtestület tagjait, hogy az 1 %-os felajánlási jogukkal élve az
Alapítvány részére rendelkezni szíveskedjenek.
Van-e észrevétel, javaslat a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs észrevétel a beszámolóval kapcsolatban, kérem a képviselőtestületet, hogy
határozatban is fogadják el.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
22/2011. (III.29.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete a
Mezőszemere és Egerfarmos Községek a Tehetségekért
Alapítvány által elkészített 2010. évi beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
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Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület.
Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy az óvodában és a napközi otthonban az uzsonnáért fizessenek a szülők. Az
önkormányzatnak egyszeri melegétkezést kell biztosítani.

Bukta Gábor polgármester
Nem lehet ezt megtenni, mert ha feljelentenek vissza kell fizetni a normatívát, az uzsonnát
nem lehet megfizettetni a tanulóval.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy az uzsonna legyen fizetős, de erről hozzon határozatot a képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Uzsonna csak az óvodában van, az iskolában ki kapja?
Bukta Lajos képviselő
Iskolát és az óvodát is érinti.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem a kérdést, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy az uzsonnáért fizessenek a tanulók a
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
23/2011. (III.29.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete
egyhangúlag úgy döntött, hogy a Mezőszemerei Általános
Iskolába és Óvodába járó minden gyermekek után 2011.
április 01.-től a szülőnek térítési díjat kell fizetni az
uzsonnáért.
A képviselőtestület utasítja a gazdálkodási főelőadót, hogy
az intézményvezetőket értesítse a térítési díjváltozásról.
Határidő: 2011. április 01.-től folyamatos
Felelős: Képviselőtestület

119

Bukta Imre képviselő
Az 1.-Ft-os telkek bérbeadásának megszüntetésére történt-e már intézkedés.
Bukta Gábor polgármester
Minden telek tulajdonost ki kell értesíteni. Az értesítőket Gulyásné dr. Farkas Éva ügyvédnő
készíti el.
Bukta Imre képviselő
Minél előbb ki kell küldeni a megkereséseket. Aki használja a telkeket, fizessen az
önkormányzatnak 5.-Ft/m2 bérleti díjat. Javaslom, hogy az első évben ne fizessen, ha ősszel
fogja művelni, az jövőre ne fizessen.
Aki eddig is művelte az már most fizessen az önkormányzat felé bérleti díjat. A Tárkányi úton
kb. 2-3, ha a terület, amit már művelnek.
Bukta Gábor polgármester
Az idén már az nem fog bejönni, mert még nem az önkormányzat tulajdona. A megkeresést
elküldjük a tulajdonosoknak, és ha visszajönnek a levelek utána, intézkedünk a Földhivatalnál
a visszajegyeztetés végett.
Bukta Imre képviselő
Én úgy olvastam a szerződésben, hogy ha nem építi be, akkor automatikusan visszaszáll az
önkormányzat tulajdonába és ezek már leteltek.
2005-ben indult az értékesítés és 4 évre szólt, hogy beépíti a területet, ami már 2009-ben
lejárt.
2010. márciusban lejárt elvileg átszállt az önkormányzat tulajdonába, ilyen módon bármikor
vissza lehet venni.
Bukta Gábor polgármester
A szerződésben 4 éves beépítési kötelezettség valamint 10 éves elidegenítési tilalom volt
megjelölve.
47 db telek lett értékesítve, de volt olyan ingatlan vásárló, aki meghosszabbította a szerződést,
de olyan vásárló is van, aki már meghalt.
Bukta Mária képviselő
Az 1.-Ft-os telkeket meg kell műveltetni a közhasznú dolgozókkal, és a konyhára lehetne
konyhakerti növényeket betermelni. Van-e olyan terület ahol érdemes volna konyhakert
területet befogni és megművelni, gondolok itt a Tárkányi vagy Gárdonyi úti telkekre.
Pásztor József képviselő
Fel kell mérni, mennyibe kerül a telek megművelés, vetőmag, szerszámok, és utána lehet csak
művelésről beszélni.
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Bukta Gábor polgármester
A Kálmánházi Hűsüzem kft. tulajdonosával fel kell venni a kapcsolatot, és megkérni, hogy
műveljék meg a területeket, mert oda a megműveléshez nagy gépekre lesz szükség, mert
nagyon el vannak gazosodva.
Bukta Imre képviselő
Igric községben a roma lakosság uborkát termel, és azt értékesítik, ezt egy roma programon
belül kivitelezi a község.
Törekedjünk arra, hogy nagy egybefüggő területet ne adjunk bérbe, hanem az önkormányzat
művelje meg, búzát, napraforgót kell termelni.
Gazsi László képviselő
Ehhez segítséget nyújt a Falugazdász a héten, pénteken felkeresem és kérem a segítségét
ebben az ügyben.
Bukta Imre képviselő
A következő testületi ülésre meg kell hívni a háziorvost, mert sok probléma van,
beszélgessünk el vele.
Bukta Gábor polgármester
A háziorvos szeretné megismerni a betegeket, és a gyógyszereket is csak ő írja fel, ezért most
még sokat kell várni, de ha már rendeződik minden, akkor nem lesz probléma a rendelésen.
Bukta Imre képviselő
A rendőrséget mikor hívjuk meg a testületi ülésre?
Bukta Gábor polgármester
Az áprilisi testületi ülésre meghívjuk a rendőrséget.
Gazsi László képviselő
Az önkormányzatnál lévő traktort szeretnék a lakosok is igénybe venni, van-e rá lehetőség?
Bukta Gábor polgármester
Nincs műszaki vizsgája a traktornak, az utánfutó sincs leműszakiztatva, így fuvarozni nem
lehet vele.
Gazsi László képviselő
A temetőnél a sarokban van egy szemétlerakat, azt meg kell ott szüntetni, mert a lakosok oda
fogják vinni a szemetet.
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Az önkormányzattal szemben lévő árokból nem folyik le a víz, a felújítás alatt nem lett jól
lefektetve a cső. Azt ott meg kellene csináltatni, hogy leszivárogjon a víz belőle.
Bukta Imre képviselő
Az ott el lett rontva, 30 cm-rel feljebb van a cső, rossz mérnöki munka volt, nem lehetett
volna átvenni.
Bukta Gábor polgármester
Ott szikkasztó árok van, a szintezést megcsinálták, s szerintem jó munkát végeztek a
szakemberek.
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

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

