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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén
2013. szeptember 18-én (szerda) du. 15 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bíró Rita képviselő
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bukta Gábor polgármester
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Horváth Gábor
Mester István
Lakosság részéről: Pásztor József
Tóth József
Bukta Mária korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott polgármester nincs jelen, a megválasztott hat képviselő-testületi tag
közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.
1.) Mező-Rima Kht. Ügyvezetőjének kinevezése.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2.) Törvényességi észrevétel a jegyzői megbízással kapcsolatban.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
3.) Mezőszemere Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása
és elfogadása.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
4.) ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt-ben részesedés megszerzése
Előadó. Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
5.) Mihály Barna kérelme
Előadó: dr Szűcs Szilárd aljegyző
6.) Nemzeti Kulturális Alap-hoz pályázat benyújtása
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
7.) ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Mária korelnök
Megkérdezem, hogy az elhangzott napirendi pontokkal a képviselő-testület egyetért-e. Aki
egyetért a most elhangzott napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon,
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Mező-Rima Kht. Ügyvezetőjének kinevezése.
Bukta Mária korelnök
Megkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy az első napirendi pontot ismertesse
dr Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselő-testületi ülésre meghívtam Horváth Gábort, s szeretném ha a meghallgatnánk.
Horváth Gábor rendelkezik olyan szakképesítéssel ami szükséges a Mező-Rima Kht.
Ügyvezetői teendőinek ellátására. Távoli cél, hogy a közfoglalkoztatásba embereket tudnánk
bevonni. A település a Mező-Rima Kht-én keresztül hitelfelvételhez jut az OTP keresztül, és
ebből a beruházásokat meg tudjuk valósítani.
Megkérem Horvát Gábort, hogy mondja el észrevételét, javaslatát.
Horváth Gábor
Tisztelet köszöntöm a képviselő-testület tagjait. 2013. augusztus 7-én részt vettünk a
képviselő-testületi ülésen, ahol a képviselő-testület megbízta az ISME Kft-ét, hogy készítsen
elő a település szempontjából lényeges pályázatokat, valamint járjon el az önkormányzati
hitel felvétel céljából.
Utána néztünk a pályázati lehetőségeknek, a pályázat írással szintén megbízta a képviselőtestület az ISME Kft.
Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2 Roma emberek
képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerbe című
pályázaton belül 12 hónapon keresztül állami képzésen vesznek részt azok az emberek akik
nem rendelkeznek 8. általánossal, ezt az állam finanszírozza és vissza is lehet igényelni. Az
embereket a pályázaton belül tovább lehet képezni.
Infrastruktúra beruházás pályázatok beadására nyílik lehetőség, melyen belül út építésre,
egyéb fejlesztésekre tudunk pályázni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Azoknál az embereknél akiknél nincs 8 általános azoknál elkezdenénk az oktatást, de a MezőRima Kht. belül foglalkoztatnánk őket. Az emberek ugyanazon feladatokat végzik, mint a
Start munkaprogramban.
Mező-Rima Kht. belül a cél, hogy a megvalósítandó feladatokat elvégzése minél több ember
bevonásával. Kézi munkaerőt veszünk igénybe.
Befektetőket keresünk ipari tevékenység bevonására.
Programokat, lehetőségeket ki kell használni Mező-Rima Kht. belül, eszközök beszerzése és
ezen keresztül az ÁFA visszaigénylés a Kht-én keresztül. Önkormányzatnak anyagi eszközök
átadás nettő értéken.
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Gazsi László képviselő
Átgondolta jegyző úr, hogy ezeket az embereket a Kht-én keresztül foglalkoztatjuk, meg is
fog valósulni?
Ezeknek az embereknek a hatékonyságát ismerjük.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Úgy gondolom, lenne igény 100 emberre vagy még többre. Ezeknek az embereknek a
foglalkoztatása és szervezése a cég feladata lenne. Célt lehet érni ezekkel az emberekkel is,
meg kell próbálni. A véleményem, én azt látom lehet ezeket az embereket foglalkoztatni.
Megpróbálunk olyan embereket megbízni brigádvezetőnek, aki nem Mezőszemerei lakos.
Nemcsak mezőszemerei emberekben gondolkodunk, hanem a környező településről is
szerveznénk be embereket, gondolok itt Egerfarmos, Mezőtárkány, Dormánd, Szihalom
település munkanélküliekre.
Bukta Imre képviselő
1999-ben a Civil Egyesületen belül kezdeményeztük a táv oktatást, de nem történt benne
semmi, mivel nem végezték el a tanfolyamot az emberek.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé, hogy a regisztrált munkanélküliek ne vállalják az
együttműködést, mert elesnek a támogatástól és nem részesülhetnek támogatásban. Törvényi
szabályozás van erre, amit be kell tartani.
Bukta Mária képviselő
Oktatással kapcsolatban az életre keltett Mező-Rima Kht. nyújtana be pályázatot?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, a Kht. nyújtaná be a pályázatot, de az önkormányzat is megteheti. Tiszanána esetén
településüzemeltetést végeznek a Kht. keresztül, valamint közhasznú szervezetként szociális
pályázatokat nyújtanak be.
Molnár Irén képviselő 15 óra 45 perckor megérkezett.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nagyon sajnálom, hogy a szociális szövetkezetből nem lett semmi.
A polgármester úgy tájékoztatta a képviselő testületet, hogy sok a munka vele, de sok pénzt is
jelentett volna a településnek.
Javaslom, hogy Horvát Gábort 5 évre bízzuk meg a Mező-Rima Kht. ügyvezetőjének.
Bukta Imre képviselő
Horváth Gábor nonprofit cég ügyvezetője lenne 5 évre. Van más ilyen cégben gyakorlata?
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Horváth Gábor
Igen van ebben gyakorlatom, dolgoztam pályázatíróként folyamatosan.
Bukta Imre képviselő
Először a képzés lenne a cégen belül, képzési pályázaton nyert képzés után, ugyan ez a cég
foglalkoztatná ezeket az embereket.
Horváth Gábor
Igen, de párhuzamosan lenne ez az iskola és a foglalkoztatás egyben.
Bukta Imre képviselő
Mondana erre példát?
Horváth Gábor
Oktató központ szociális oktatás, minden szakmai területen lehet igényelni, szakmai képzés és
út építés párhuzamosan.
Út építési program ha nyert, akkor párhuzamosan lehet a munkát folytatni és oktatni.
Mezőgazdasági munkánál szintén lehet párhuzamosan kivitelezni.
El kell indítani párhuzamosan.
Bukta Mária korelnök
Önkormányzat hitel felvételével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen lépések
történtek?
Horváth Gábor
Az OTP-hez az adatok be vannak adva, a cél, hogy az önkormányzat minél kevesebb hitel
felvétele. A hitel felvételre adatok az I. szűrésen átmentek, de kértek be projekteket, és
államkincstári adatokat.
A hitelt fokozatosan vennénk fel, szakaszonként.
Bukta Mária korelnök
A cél újra indítani a Mező-Rima Kht-t.
Horváth Gábor
Az önkormányzat saját érdeke, hogy legyen gép az önkormányzatnál a kapcsolat tartásra,
mivel fontos az információ áramlás. Budapesten lenne a központ és ezért kell mindenkinek
önkormányzati számítógép, telefon, gépkocsi. Pályázati úton hozzájuthatunk eszközükhöz,
informatikához.
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Molnár Irén képviselő
A megtermelt árut lehet értékesíteni?
Horváth Gábor
Igen lehet értékesíteni, szabadon lehet kereskedni, segítünk a felvásárlásban.
Bukta Mária korelnök
Szeretném megkérdezni a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mező-Rima
Kht ügyvezetője Horváth Gábor legyen és a megbízást 5 évre adja meg a testület, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 75/2013 (IX. 18.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Mező - Rima Kft.
Ügyvezetőjének 2013. október 01 naptól 2018.
szeptember 30. napig öt év időtartamra Horváth Gábor
József (szül: Budapest, 1982. 03. 21.) Budapest XIV.
ker., Bírtok utca 33/B. hsz. alatti lakost bízza meg.

Határidő: 2013. október 1. és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Mária korelnök
Javaslom a képviselő-testületnek , hogy 5 perc szünetet tartsunk.
Bukta Mária korelnök
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 2. napirendi pont előtt hallgassuk meg Mester István
urat, akit az aljegyző úr hívott meg és a Belvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondja az
észrevételét.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bemutatom a képviselő-testületnek Mester István vízügyi szakembert, aki a belvíz elvezető
árkokkal kapcsolatban javaslatot tesz a jövőre vonatkozóan.
Átadom a szót Mester Istvánnak.
Mester István
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületi tagokat.
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Helyszíni bejárást végeztünk a belvízelvezető árok szakaszon és a felmértük a góc pontot ami
problémát jelent.
A belvízelvezető árok megvalósult beruházás tervet átnéztem, két terv készült, 2006
januárjában és 2006 novemberében, a két terv között különbség van, eltérés - a Május 1 út
baloldalán – rövidült a csatorna hossz és a tervezett műtárgyakat én nem látom. Megkerestük
a tervezőt és a környezetvédelmi hatóságot, akit a befejezett beruházásra hívott meg az
önkormányzat, de a kivitelezésbe nem vonták be, hiányosság van, hogy az átadás során
egyeztetésre nem került sor minden szervvel.
A Pacsirta út és Május 1 út átereszében van a gáz nyomóvezeték bele építve. A TIGÁZ Rt-nél
kapcsolatot kerestem, de csak egy hét múlva fogadnak.
Az útbontással megemeljük az átereszt, mert a kiváltás nem megoldott.
Kellene a beruházásról egy kivitelezési szerződés, műszaki vezető által kiállított napló, építési
napló.
A belvíz elvezető árkokat átnéztem, sok problémát tártam fel, a meglévő átjárók nem
passzolnak, a magasságokat rendezni kell, mert be iszaposodtak.
Hossz szelvényt készítettem, sík terület a település, minimális lejtést lehet építeni.
Jó lenne ismerni az építési dokumentumokat, műszaki átadásról szóló jegyzőkönyvet.
Bukta Imre képviselő
A Bene árok kivitelezéskor 40-50 cm mélyebb volt és nem folyt le a víz, feltöltötték zúzott
kővel és föld keverékkel de továbbra sem folyik le a víz. Miért van ott a beton öntvény?
A Park után kimegy a műtárgy, nem tudtuk tisztázni, hogy hogyan működik? Elképzelhető
hogy nincs összeköttetés, ugyanis nem folyik ki a víz. Ezt ki lehet deríteni?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A beruházásra 5 év garancia volt, ami már elmúlt.
Bukta Imre képviselő
Hogy lehetett ezt átvenni?
Mester István
Május 1 út és a Pacsirta (Partizán) út 60 átmérőjű áteresz helye rendben van magasságilag,
csak a probléma az, hogy neki megy a gázvezetéknek. A csövet eséssel fel kell emelni 10 cm
betonnal, ha a TIGÁZ elfogadja. Az áteresz ott a helyén van.
Bukta Imre képviselő
A Pacsirta út végén két romos ház van, nincs ott árok, ott kellene ároknak lenni? Azokat az
átereszeket is meg kell szüntetni.
Mester István
Addig nem mértem fel a terepet, de majd megnézem.
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Bukta Mária korelnök
Az ott lakók kérik az átereszeket, mert a traktor csak onnan tud a kertbe be menni szántani.
Ott kell az áteresz. Az árkot ki kell ásni, de az átereszeket vissza kell állítani, ott a
közmunkások ki ássák az árkot.
Mester István
Ezt a segítséget én is megadom, ott három telek kivételével nem megy be traktor, megfelelő
csövet kell lerakni az áteresz építéshez.
Tóth József Pacsirta út 15.
A Pacsirta út végén cső volt, onnan folyt a víz az utolsó háztól, az árok tele van törmelékkel,
ki kell takarítani és csövet lerakni, hogy a víz le folyjon.
Május 1 út sarkán 30 cm emelünk a csövön és a gázcsövet be lehet takarni.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az ki van zárva, csak 10 cm. védőbetonnal vagy csővel kel letakarni és fölötte átvezetni 15
cm lehet csak emelni, mert többet nem bír el.
Mester István
Van-e igény arra, hogy a Bene ároknál minimum 800 cm árok folyás szintet ellenőrizzem és
méréssel azt kivitelezni, megépíteni.
Gazsi László képviselő
Azt a munkát én állítottam le, mert nem volt értelme, hogy onnan a követ kiszedjék.
Ön szerint mi volt a célja annak, hogy 100-as méretű csövet építettek be és feltöltik az árkot?
Mester István
Nem tudom, hogy milyen célzattal lett az kiépítve. 80-as cső feltétlen kell oda, de nem tudtam
kivitelezővel beszélni és műszaki ellenőrt sem értem el.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Május 1 út és Pacsirta út kereszteződést helyre kell állítani. A Pacsirta úton az illegális
bejáratokat meg kell szüntetni és az árkokat ki kell ásni.
Mester István
A Pacsirta úton az illegális bejáratokat felmérem. A Május 1 úton is meg kell nézni a
bejáratokat megfelelőek-e.
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Bukta Mária korelnök
Árpád út végén van vízfolyás és azzal van összekötve a csatorna rendszer, de magasabb a cső
a vízelvezető ároknál.
Bukta Imre képviselő
Kérem a képviselő-testületet, hogy bízzuk meg Mester István urat, hogy folytassa a bemérést
a belvíz elvezető árok kiépítésében.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A TIGÁZ-al egyeztetek a jövő héten, mert a kereszteződésben meg kell szüntetni az árkot.
Bukta Mária korelnök
Javaslom, hogy legyen egy rövid távú terv, hogy a Május 1 út és Pacsirta út kereszteződésben
feltárt gödröt helyre kell állítani, fel kell kérni Mester István urat, hogy a belvíz elvezető árok
feltárását és annak kivitelezésében járjon el.
Hosszú távú terve, hogy pályázati lehetőségeket kell keresni a belvíz elvezetés megoldására.
Bukta Imre képviselő
Rövid távú tervben szerepeljen, hogy a Május 1 út és Pacsirta út vízelvezetése legyen
kiépítve, de ehhez Mester István a szükséges méréseket végezze el.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Partizán és Május 1 út belvíz elvezető árok
felújításban hozzunk egy rövid és hosszú távú tervet.
A rövid távú tervben szerepeljen, hogy a Pacsirta és Május 1 út kereszteződés helyre állítása,
valamint Pacsirta úton végig az árkok rendbe tétele a szükséges átereszekkel.
Hosszú távú tervben szerepelje, hogy a belvíz elvezető rendszer helyre állítására pályázati
lehetőség felkutatása.
Bukta Mária korelnök
Amennyiben az aljegyző úr által javasolt tervvel egyetért a képviselő-testület kérem kéz
felnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 76/2013. (IX.18.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a belvíz elvezető rendszer helyre állítására egy rövid és
hosszú távú tervet fogadott el:
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Rövid távú terv, a Pacsirta út és Május 1 út kereszteződés
helyre állítása, Pacsirta úton az árkok rendbe tétele a
szükséges átereszek megépítésével.
Hosszú távú terv: a belvíz elvezető rendszer helyre
állítására pályázati lehetőség felkutatása.
Határidő: 2013. október 31 és folyamatos
Felelős: Képviselő-testület
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ahhoz, hogy Mester István elvégezze a belvíz elvezető árkok mérési munkálatait megbízási
szerződést kell kötni, megkérjük Mester István urat, hogy a munkálatok elvégzésére ár
ajánlatot készítse el és a testület felé nyújtsa be.
Indokolt a belvízelvezető rendszer rekonstrukciója még ebbe az évben, ahhoz, hogy a Pacsirta
út rendben legyen. A következőket indítványozom, határozattal megbízzuk Mester István urat,
hogy az elfogadott rövid távú tervhez szükséges tervet készítse el és a kivitelezésnél legyen
jelen. Ennek anyagi kihatása van, kötelezettség vállalás.
Bukta Mária korelnök
Ki írja alá a szerződést?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A korelnök írja alá, mert a testület megbízza a korelnököt, mivel alpolgármester nincs,
jogszabály szerint az lenne egyszerűbb, de mivel nincs így a korelnököt kell megbízni a
polgármester helyettesítésével addig míg a polgármester nem áll munkába.
Bukta Mária korelnök
Javaslom fogadja el a képviselő-testület, hogy a már elfogadott rövid távú terv elkészítésével,
műszaki vezetésével Mester István urat és cégét bízza meg.
Aki egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 77/2013. (IX.18.).számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
megbízza Mester István urat és cégét, a 76/2013. számú
meghatározott Rövid távú terv elkészítésével és műszaki
vezetésével, (Pacsirta út és Május 1 út kereszteződés
helyre állítása, Pacsirta úton az árkok rendbe tétele a
szükséges átereszek megépítése).
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
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Bukta Mária korelnök
Most pedig visszatérünk a már elfogadott napirendi pontokhoz.
2.) Törvényességi észrevétel a jegyzői megbízással kapcsolatban.
Bukta Mária korelnök
Megkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassa
a képviselő-testületet.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Telefonon beszéltem dr. Ungvári Tamással a Törvényességi Főosztályvezetővel és
tájékoztatott, hogy a képviselő-testület nem bízhatja meg a jegyzőt önkormányzati
feladatokkal. Felhívta a figyelmemet, hogy a képviselő-testület a polgármester
felfüggesztésének időtartamára a korelnököt bízza meg, mivel alpolgármestert nem
választottak.
Kérem a képviselő-testületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon, hogy a polgármester
felfüggesztésének időtartamára alpolgármester hiánya miatt Bukta Mária korelnököt bízza
meg a polgármester helyettesítésével.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta meg.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 78/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 62/2013. (IX.04.) számú határozatával 2013. szeptember
05. napjával Bukta Gábor polgármester foglalkoztatási
jogviszony felfüggesztésének időtartamára a polgármester
helyettesítésével alpolgármester hiányában Bukta Mária
korelnököt bízza meg.
Bukta Mária korelnök az alábbiak szerint ír alá:

Bukta Mária
név

……………………
aláírás

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
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3.) Mezőszemere Község
megtárgyalása.

Önkormányzat

Helyi

Esélyegyenlőségi

Program

Bukta Mária korelnök
Megkérem aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban terjessze elő beszámolóját.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a
települési önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat
ötévente, öt év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi
területeket és a HEP célcsoportjait a
helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet tartalmazza.
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.)
EMMI rendelet 1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és
tartalmi elemeket, amelyek HEP elkészítésének alapját képezik.
Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (röviden HEP IT)
A HEP IT a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket tartalmazza az Ebktv. 31. §-ának (2) bekezdése szerint. Az intézkedéseket a
321/2011. (XII.27.) Korm. rend. 5. §-ában foglalt célok figyelembe vételével kell
meghatározni.
A Helyi Egyenlőségi Program 5 évre szól, és utána felül kell vizsgálni mi valósult meg a
vállalt feladatok közül és mi nem. Pályázatokat is úgy lehet benyújtani, hogyha az
önkormányzat rendelkezik elfogadott HEP programmal.
A HEP programot a képviselőtestületnek határozatban kell elfogadni.
Minden testületi tagnak átküldtük e-mailben, mivel nagy terjedelmű anyagról van szó.
A HEP a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete.
Bukta Mária korelnök
Javaslom, hogy az elkészített HEP programot fogadja el a képviselő-testület.
Kérem kéz felnyújtással szavazzon a képviselő-testület, aki egyetért a HEP program
elfogadásával.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 79/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. CXXV. törvény 31. § (3)
bekezdése alapján 2013 - 2018 évekre szólóan a határozat
Község
mellékleteként
elfogadja
Mezőszemere
Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A képviselő-testület megbízta ISME Kft.- ét pályázatírásokkal kapcsolatban. A pályázat író
felhívta a figyelmet, hogy KÖZOP-5.5.0-09-11 számú pályázat indul, melynek beadási
határideje 2013. december 31. A pályázat elkészítésére megbízási szerződést kell készíteni a
pályázat író részére.
Mezőszemere település 2010. évtől lemaradt a pályázatokról, nem nyújtottak be pályázatot,
ennek a testületnek a mandátuma még 1 évig tart, a jövőre nézve a pályázatot most kell
benyújtani, de a megvalósulás áthúzódik a következő ciklusra.
Bukta Mária korelnök
Mit takar ez a pályázat?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ez a pályázat felzárkóztatást takar, ez emberek képzését és az egészségügyi projektet is
megtudjuk ezen pályázaton belül megvalósítani. Amint beindul Mezőszemerén a képzés,
eszköz beszerzést tudnánk a pályázaton belül megvalósítani, ami nagyon fontos, mert a
hivatalban nincs fax gép, a fénymásoló is rossz, számítógépek elavultak, teljesítményük
alacsony. Szeretném elérni, hogy mindenkinek legyen laptop-ja.
Kérem a képviselő-testületet amennyiben egyetért a pályázat benyújtással azt határozatban is
erősítse meg.
Bukta Mária korelnök
Én úgy gondolom, hogy támogatni kell a KÖZOP-os pályázat benyújtását, mivel ezen belül az
önkormányzat eszközeit feltudnánk újítani.
Aki egyetért a pályázat benyújtással az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 80/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a ISME Kft-ét, hogy a KÖZOP 5.5.0-09-11.
számú pályázatot készítse el és nyújtsa be.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Képviselő-testület

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Nemzeti Kulturális Alap pályázatot írt ki
Faluszépítési programon belül szobor állításra. A Szent Erzsébet parkban lenne alkalmas fel
állítani szobrot a környezetnek megfelelően.
Ez a pályázat olyan, amin nyerni lehet. A pályázat benyújtási határideje szeptember 30, de a
kivitelezésre csak 2014-ben kerül sor.
Kérem ezzel kapcsolatban az észrevételeket, véleményeket.
Gazsi László képviselő
Két éve volt ilyen pályázati lehetőség, hogy a Szent Erzsébet Parkba szobrot állítunk,de ez
akkor nem valósult meg.
Bukta Imre képviselő
A Nemzeti Kulturális Alapprogram Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot írt ki, 100
település kap támogatást, elképzelhető, hogy nyerünk a pályázaton. Rékával megnéztük és az
önkormányzat számára ki van írva a pályázat. Jó, hogy a jegyző úr elmondta ezt a pályázati
lehetőséget.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy menjünk ki testületi ülés után és nézzük meg a helyet
ahová lehetne állítani a szobrot. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30.
A tervező és szobor készítő számára bonyolult ez az anyag, makett szobrot kell elkészíteni,
ezt a pályázat benyújtáskor már be kell nyújtani.
Nincs idő házi pályázatra, arra van idő, hogy megbízunk valakit a terv elkészítésre és
benyújtjuk a pályázatot. A pénz nem olyan sok, 5 millió forintig lehet pályázni. A pályázati
kiírás helyi értékkel kapcsolatban kell a szobrot kialakítani, ebben a pályázati összegben a
szobor talapzata is benne van.
Utána néztem, hogy lenne egy alkalmas szobrász, név szerint Berze Imre szobrászművész, aki
Székelyudvarhelyen él, s vállal ilyen pályázatokat. Költségvetést kell készíteni neki és azt kell
a pályázatba betervezni.
A szobrot bronzból és Árpádházi Szent Erzsébetről kell készíteni.
Az önkormányzat feladata lenne a szobor helyének előkészítése, talapzathoz követ rendelni,
gondolok itt a bogácsi kőre ami alkalmas erre a célra.
A képviselő-testület döntése után felvesszük a kapcsolatot és tájékoztatjuk a szobrászművészt,
aki a szobor makettet eltudja készíteni, a pályázatot pedig a pályázat írók fogják elkészíteni.
A pályázatírónak és Berze Imre szobrászművésznek együtt kell dolgozni a pályázat
elkészítésében.
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A községben a pályázat kapcsán bírálni fogják a képviselő-testületet, de mivel ez 100 %-os
pályázat, be kell nyújtani.
Bíró Rita képviselő
Mikor fog elkészülni a szobor?
Bukta Imre képviselő
A szobor 2014. év tavaszán fog elkészülni.
Gazsi László képviselő
Támogatom a pályázatot.
Bukta Lajos képviselő
A Szent Erzsébet parkban a szobor helyett egy emléktábla helyettesíti a szobrot. Jó ötletnek
tartom, hogy egy szobor készüljön el a parkban. A pályázatot támogatom.
Bukta Imre képviselő
A parkban két helyet képzeltem el a templom és a park között, faluház felöli oldalon. Vagy a
Mária szoborral szembe.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Előzetes megbeszélések alapján oda kerül a szobor ahová a képviselő-testület javasolja.
Szeretném megkérdezni, hogy beadjuk-e a pályázatot?
Bukta Mária korelnök
Támogatom, hogy a Nemzeti Kulturális Alapprogram Vizuális Művészetek Kollégiuma által
kiírt 3974 kódszámú kiírása Mezőszemere Község központjában, a Szent Erzsébet parkban
köztéri szobor állítása megvalósuljon. Egyben a szobor elkészítésével bízzuk meg Berze Imre
szobrászművészt, hogy elkészítse a Árpád házi Szent Erzsébet szobrot.
Aki egyetért az elhangzottakkal kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 81/2013. (IX.18: ) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületet pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális
Alapprogram Vizuális Művészetek Kollégiuma által
kiírt 3974 kódszámú kiírásra, Mazőszemere Község
központjában, a Szent Erzsébet parkban köztéri szobor
állításának megvalósítására.
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A képviselő-testület meghatalmazza a Mezőszemere
község Önkormányzat aljegyzőjét, dr. Szűcs Szilárdot,
hogy együttműködési szándéknyilatkozatot kössön
Berze Imre szobrászművésszel (Székelyudvarhely,
Attila utca 17. Románia) mint a szobor tervezőjével és
kivitelezőjével.
A képviselő-testület megbízza az ISME Kft. képviselőjét
Frank Dénes Dánielt a NKA pályázat benyújtására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Képviselő-testület, Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Bukta Lajos képviselő 17 óra 35 perckor távozott a testületi ülésről
4.) ÉRV Észak-Magyarországi Regionális Vízművel Zrt-ben részesedés megszerzése
Bukta Mária korelnök
Felkérem dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban tájékoztassa
képviselő-testületet.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.. sz. melléklete.

Megkeresett Nagy Róbert a MEFAVÍZ Kft. ügyvezetője, s előadta, hogy az önkormányzat
nem tulajdonosa az ÉRV Zrt-nek, ugyanakkor az MNV Zrt. , mint az ÉRV ZRT tulajdonosi
jogkörgyakorlója lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzat a Társaság tulajdonosává
váljon az ÉRV ZRT.-ben.
A vételre felajánlott részvény névértéke 10.000.-Ft, vételára 28.500.-Ft.
Önkormányzat kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves
szennyvízelvezetéssel és tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok
elvégzéséről. Az ellátás biztonságának, a szolgáltatás minőségének fenntartása és növelése
okán mind az önkormányzatunk, mind a víziközmű-szolgáltató érdeke, hogy az
önkormányzatunk részesedést szerezzen a Társaságban.
Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban erősítse meg a részvény vásárlást.
Bukta Mária korelnök
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzott előterjesztéssel kapcsolatban tegyék
meg észrevételüket.
Mivel törvényi kötelezettség, így javaslom, hogy az önkormányzat vásároljon 1 db. 10.000.Ft-os névértékű részvényt, melynek vételára 28.500.-Ft.
Aki egyetért az elhangzottakkal kéz felnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 82/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az MNV Zrt., mint az ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. tulajdonosi
jogkörgyakorlója vételre felajánlott 1 db. részvény
melynek névértéke 10.000.-Ft, vételára 28.500.-Ft
megvásároláshoz. A részvény megvásárlása lehetőséget
biztosít arra, hogy az Önkormányzat a Társaság
Tulajdonosává váljanak, amelyek víziközműveit az ÉRV
Zrt. üzemelteti.
A képviselő-testület megbízza az Önkormányzat
aljegyzőjét, hogy az adásvételi szerződést kösse meg az
ÉRV Zrt.-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
5. Mihály Barnabás kérelme.

Bukta Mária korelnök
Kérelemmel fordul a képviselő-testülethez Mihály Barna, s kérte, hogy kerékpár alkatrész
megvásárláshoz anyagilag járuljon hozzá az önkormányzat, mivel a mindennapos használat
során elhasználódott a kerékpárja.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A kerékpár alkatrész megvásárláshoz 10.000.-Ft támogatást kér Mihály Barnabás.
Gazsi László képviselő
A start munka programon belül lett kerékpár vásárolva? Szeretném megkérdezni, hogy hol
van ez a kerékpár?
Bíró Rita képviselő
A kerékpár a gondozási központhoz lett véve, és Jutka használja.
Bukta Mária korelnök
Akkor ezt miért nem tudja a gazdálkodási előadó és a Start munkaprogrammal foglalkozó
ügyintéző, hogy hol a kerékpár?
Gazsi László képviselő
Javaslom, kapja meg a kerékpárt Mihály Barnabás.
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Bukta Mária korelnök
Most a kérelemre adjuk a támogatást. A kerékpár, hogy hol van nem tudjuk, de holnap utána
nézünk és megkeressük.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Elfogadjuk Mihály Barnabás kérelmét, és indítványozom, hogy fizessük ki a 10.000.-Ft-ot.
Bukta Mária korelnök
A 10.000.-Ft-ot számla ellenében fizessük ki, a számla az önkormányzat nevére szóljon.
Ha megkerül a kerékpár, akkor Mihály Barnabásnak átadjuk használatra.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Elvileg most derült ki, hogy van kerékpár. Jelezni kell a mostani használónak, hogy adja le a
kerékpárt.
Bukta Mária korelnök
A kerékpárt át kell adni Mihály Barnabásnak, mivel a start munkaprogramon belül lett
vásárolva.
Aki egyetért azzal, hogy Mihály Barnabás részére a kerékpárt átadjuk az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 83/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag
úgy
határozott,
hogy
a
Start
munkaprogramban vásárolt kerékpárt Mihály Barnabás
részére átadja használatra.
Határidő: azonnal
Felelős¨Képviselő-testület

5.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy megjelent a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet, mely
a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szól. A megyei támogatásra és a
működőképességet szolgáló támogatásra vonatkozó támogatási igényt 2013. szeptember 30áig lehet benyújtani.
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Mivel az önkormányzatnak sok a szállítói tartozása van, a támogatásra be kell nyújtani a
pályázatot.
Kérem a képviselő-testületet, hogy határozatban is fogadja el, hogy a pályázatot benyújtsuk,
mivel ez nagy segítséget jelent, hogy a tartozásokat rendezzük.
Felteszem szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a működőképességet szolgáló támogatásra
vonatkozó pályázatot benyújtsuk az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84/2013. (IX.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei
önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM
rendelet 2. §. (1) bekezdés alapján a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás (a továbbiakban: működőképességet
szolgáló
támogatás)
a
helyi
önkormányzat
működőképességet veszélyeztető helyzet elhárításához
pályázatot nyújt be.
A képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy a
pályázatot készítse el és a Magyar Államkincstárnak
küldje meg.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Gazsi László képviselő
Nagy Róbert a döngölő békát még nem adta le a hivatalhoz. Fel kell hívni a figyelmét, hogy
szállítsa le a döngölő békát.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A mai napon Nagy Róbert szóban megígérte, hogy záros határidőben vissza fog kerülni az
önkormányzat tulajdonába.
Bukta Imre képviselő
Az orvosi rendelő kapura zárat kell venni, mert nyitva van és szólt a szomszéd lakó, valamint
a Mezőszemere, Május 1 út 34 szám alatt található önkormányzat épületénél sem jó a kapu
zár, oda is venni kell.
Bukta Mária korelnök
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Mivel több napirendi pont nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselő-testületi
tagok és aljegyző úr megjelenését és az ülést 19 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Mária
Korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
Jkv. hitelesítő
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