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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli ülésén 2013.
december 04. (szerda) de. 10 órakor.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának Tanácstermében.
Jelen vannak: Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő/korelnök
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívott: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Mária korelnök telefonon hívta össze a rendkívüli képviselő-testületi ülést
2013.december 04-én (szerda) 10 órára.
Bukta Máris korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül 5 fő jelen van, így az ülés határozat
képes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyv vezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Javaslom az alábbi napi rendi pontok megtárgyalását.
1./ Döntés a település karácsonyi díszkivilágításáról
2./ Bukta Mária korelnök tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
A képviselő-testület a napi rendi pontokkal egyetért.
1.) Döntés a település karácsonyi díszkivilágításáról.

Bukta Mária korelnök
A karácsonyi díszkivilágítással kapcsolatban elmondta, hogy az ÉMÁSZ-nál megkereste
Szabó József urat, aki azt a felvilágosítást adta, hogy 15 db villanyoszlopra szerelhető
karácsonyi díszt tudna az önkormányzat rendelkezésére bocsátani 120 eFt + Áfa összegben.
Azért gondolta, hogy értékelje át a képviselő-testület az előző döntését, mert a Falu
karácsonya ismét megrendezésre kerül és fontos lenne, hogy a falu közepén a Szabadság út és
a Május 1 út kereszteződésében szépen mutatna a 15 db világító dísz. Bukta Mária korelnök
úgy gondolta, hogy a Szihalom-Mezőszemere-Egerfarmos útvonalon egyedül Mezőszemerén
nincs karácsonyi díszkivilágítás, a település pozitív megítélését is segítené a díszkivilágítás.
Ez a szerény 15 db még nem hivalkodó, nem igazán nagy tétel az önkormányzat
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költségvetésében, de a jelzés értéke, hogy másként szeretnénk ezt a települést, véleménye
szerint megérné a befektetés.
Ezért javaslom a tisztelt képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását.
A Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy döntött, hogy igénybe
veszi120 Eft + Áfa összegben a 15 db karácsonyi világító díszt. Egyúttal megbízza Bukta
Mária korelnököt, a technikai lebonyolítással.
Aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta meg..
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 121/2013.(XII.04.) számú határozata.
A Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselőtestület úgy döntött, hogy igénybe veszi 120 Eft + Áfa
összegben a 15 db karácsonyi világító díszt. Egyúttal
megbízza Bukta Mária korelnököt, a technikai
lebonyolítással.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Mária korelnök

2.) Bukta Mária korelnök tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

A képviselő-testület az aljegyző urat bízta meg azzal, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
Bukta Mária korelnök a polgármesteri feladatok ellátásáért milyen összegű tiszteletdíjban
részesülhet.
Aljegyző úr elmondta, hogy a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4.§ (1) bekezdése,
és (2) bekezdése rendelkezik a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjáról. Bukta
Mária korelnök ilyen szempontból társadalmi megbízatású polgármesterként látja el a
polgármesteri feladatokat, 2013. szeptember, október és december hónapokra. Hogy mi lesz
2014. januártól még nem tudjuk, mert az összeférhetetlenség kimondásának jogszerűségéről
majd a Munkaügyi Bíróság dönt.
Ezért az aljegyző úr Bukta Mária korelnök részére 140.000 Ft tiszteletdíj és 40.000 Ft
költségátalány elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzata Képviselőtestületének 122/2013.(XII.04.) sz. határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy Bukta Mária korelnök a
polgármesteri feladatok ellátásának idejére 140.000 Ft
tiszteletdíjban és 40.000 Ft költségátalányban részesüljön.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

Mivel több bejelentés nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselő-testületi tagok
és aljegyző úr megjelenését és az ülést 11 órakor bezárta.

K.m.f.

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Mária
Korelnök

Bukta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő

