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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. január
08-án (szerda ) du. 18 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak:
Bukta Imre képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazolatlanul távol:
Bíró Rita képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Zsiga Béláné központi konyha vezetője
Lakosság részéről:
Bukta Mária korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül öt fő jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Bíró Rita képviselő nem jelezte távolmaradását ezért igazolatlanul van távol.
Jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlónét, hitelesítőnek Bukta Imre képviselőt javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon,
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúan elfogadta.
Bukta Mária korelnök a kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban javasolja, hogy az első
napirendi pont után legyen zárt ülés, mert személyi ügyek tárgyalását is szeretné napirendi
pontba felvenni.
Javaslom az alábbi napirendi pontokat.
1.) 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Előadó Bukta Mária korelnök
2.) Bejelentések, indítványok
Zárt ülés elrendelés
3.) Bukta Gábor fegyelmi ügye
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1.) 2014. évi koncepció megtárgyalása
Bukta Mária korelnök
Megkértem a gazdálkodási előadót és a központi konyha vezetőjét, hogy számolják ki, ha
vissza állítjuk a konyhát akkor mennyibe kerülne az önkormányzatnak.
Átadom a szót Zsiga Bélánénak, hogy a számítást ismertesse a képviselő-testület előtt.
Zsiga Béláné
A nyersanyag norma kalkulálása volt a feladatunk, de az a tény derült ki, hogy a gyermekek
után támogatást nem ad le az állam.
A 2012. évi normatívával számoltuk, ami a felnőtt étkezésnél az ebéd normája 370.-Ft.
Bukta Mária korelnök
A felnőtt étkezés normája 375.-Ft nettó, csak a nyersanyag költsége és még plusz az Áfa is
rájön?
Bukta Imre képviselő
A Gaszting Kft. vezetőjével Bóta Józseffel tisztáztuk, a norma csak egy elvi szám, ami nem
ennyibe kerül, ami itt most elhangzott, ezzel csak dolgoznak, de nem fedezi a gyakorlati
kiadást.
Zsiga Béláné
Ebből a normatívából ki kell hozni az ebédet, az egészséges étkezést be kell tartani a törvény
szerint.
Bukta Imre képviselő
Panasz volt a Gaszting Kft. főztjére, de panasz volt a központi konyha főztjére is. Van egy
elvi norma, de nem biztos, hogy gyakorlatilag is abba kerül az étel.
Vizsgálat indult a Kálmánházi húsüzem által kiszámlázott 9 millió forintos hús ügyben. Ezt a
konyhára szállították, amit Zsiga Béláné vezetett. Megállapodás nem volt a Kálmánházával a
hús árra, nem ingyen szállította a húst, hanem leszámlázták.
Zsiga Béláné
Nekem ahhoz semmi közöm. A szállító levelet behoztam a hivatalba, nem én fizettem a
számlát. A 9 millió forint több év alatt jött létre.
Bukta Imre képviselő
Azon gondolkodik az önkormányzat, hogy beindítja a konyhát újra, nem engedhetem meg
hogy a régi ügyletek tovább folytatódjanak.
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Bukta Mária korelnök
Számítást végeztek, javaslom, hogy mondja el Zsigáné a számításokat, a nyersanyag normát
soknak tartom a 375.-Ft-ot. Szeretnénk olyan árat, ami megfizethető a lakosságnak.
A számításokat minden képviselő-testületi tagnak átadtuk.
A számítás a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
A központi konyhát nem szüntettük meg, s most újra indítjuk. A konyhánál kell-e
engedélyeztetési eljárást lefolytatni?
Mia a fontos az újra indításhoz?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem kell újra engedélyeztetni:
Zsiga Béláné
Szerintem a jegyző úr tudja, hogy kell-e eljárást lefolytatni az újraindításhoz.
A konyhán sok olyan eszközök vannak ami nem megfelelő. Voltak kint évközben ellenőrizni
és megdöbbentek, hogy nincs főzés.
A zsámoly rossz állapotban van, gáztűzhely nem jó, a 3 aknás sütőből kettő nem üzemel, sav
álló lábasok és fazekat kell beszerezni, alumínium edényben nem lehet savas ételt főzni.
A konyha felépítése, berendezése nem jó, a falon folyik a víz lefelé, a pára lecsapódik. Egy
páraelszívóra lenne szükség, hogy ezt megszüntessük.
Gazsi László képviselő
Szólunk szerelőnek, és megcsináltatjuk a sütőt.
Bukta Imre képviselő
A konyha berendezés beszerzéséhez pályázatot kell keresni, mert ennek beszerzését az
önkormányzat nem tudja vállalni.
Bukta Mária képviselő
Úgy gondolom, hogy a konyha induláshoz 600 eFt-ot kell biztosítani.
Bukta Imre képviselő
Jelenleg a konyhán dolgozók szakmunkás bért kapnak, ténylegesen pedig konyhai kisegítők.
A konyhát közmunkásokkal kell megoldani a közeljövőben.
Bukta Lajos képviselő
A rezsicsökkentés érinti-e a konyha?
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Zsiga Béláné
A számlákat az önkormányzat fizeti, de szerintem nem érinti a rezsi csökkentést a konyhát.
Bukta Mária korelnök
Szeretném megköszönni Zsiga Bélán beszámolóját, az elkészített számítást, a lehető legjobb
döntést fogja hozni a képviselő-testület.
Ezeket a számokat azért kértem, hogy legyen idő gondolkodni. Ma dönteni kell arról, hogy
akarunk-e megválni a Gaszting Kft-től vagy nem.
Nem tudjuk kifizetni a Gaszting Kft. számlákat.
Bóta József ragaszkodik a 180 napos felmondási idővel.
Bukta Imre képviselő
Én javaslom, hogy hívjuk ide Bóta Józsefet, mert én addig nem fogok dönteni, míg meg nem
hallgatjuk.
2012-ben meghoztuk a döntést és szerződést kötöttünk a Gaszting Kft-vel, hogy ők biztosítsák
az ebédet a községben.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Most vázoljuk fel a lehetőséget röviden, átvesszük a konyhát üzemeltetni, vagy külső
vállalkozónak ki adni, vagy pedig maradunk a Gaszting Kft.-nél.
Bukta Imre képviselő
Valaki utána nézett, hogy a Gaszting kft-nél lényegesen olcsóbban lehet ebédet rendelni,
Dr. Szűcs Szilár aljegyző
Vannak olcsóbb ebédek, de Bóta József jó minőségi ételt készít.
Anyagi kérdésről van szó, azon kell elgondolkodni, hogy Zsiga Béláné által felvázolt számítás
milyen megtakarítást eredményez.
A Gaszting kft felé fennálló tartozásunkat az ÖNHIKI-vel kifizetjük.
Bukta Mária korelnök
Most határozatot kell hozni, hogy a Gaszting Kft-vel felmondjuk-e a szerződést. A jegyző
úrral beszéltünk Bóta Józseffel, s elmondtuk neki, hogy mi szeretnénk gazdaságosan
megoldani a fűzést. Ma mindenképpen dönteni kell, hogy 2014. július 10-vel a Gaszting Kftvel kötött vállalkozási szerződést felmondjuk.
Bukta Imre képviselő
A jegyző úr által elmondottak megértettem. Bóta Józseffel felmondjuk a szerződét július
hónapban, utána vagy ezzel a konyhával oldjuk meg vagy megbízunk egy vállalkozót, addig
míg a konyhai berendezésre megteremtjük a pénzt. Ezt így el tudom fogadni.
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Gazsi László képviselő
Az iskola ha megszűnik a konyhára nem lesz szükség, mert nem lesz tanuló, akire főzzenek.
Bukta Imre képviselő
Amennyiben mi üzemeltetjük a konyhát, kevesebb normával kell számolni.
Amennyiben találunk olyan vállalkozót aki kevesebbért főz, akkor dönteni kell. Támogatom,
hogy a Gaszting kft.-vel a szerződést felmondjuk
Bukta Mária korelnök
Felteszem a képviselő-testületnek a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a Gaszting Vendéglátó,
Szolgáltató és Oktató Kft. vel 2012-ben kötött vállalkozási szerződést a felmondási idő
betartása mellett 2014. július 10. naptól megszünteti, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 1/2014. (I.08.) számú határozata.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a Gaszting Vendéglátó, Szolgáltató
és Oktató Kft. vel 2012-ben kötött vállalkozási szerződést
a 180 napos felmondási idő betartása mellett 2014. július
10. naptól megszünteti.
A képviselő-testület megbízza az aljegyző urat, hogy a
Gaszting kft. értesítse a vállalkozási szerződés
megszüntetésről.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, dr Szűcs Szilárd aljegyző
2.) Bejelentések, indítványok
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatott a Füzesabony Város Önkormányzata, hogy a képviselő-testület tárgyalja a 2012.
december 31. napjával megszűnt Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő,
volt Kistérségi Munkaszervezet elhelyezésére szolgálta irodák megvásárlási szándékára
vonatkozó telőterjesztést. Az ingatlan értékét lakosságszám arányosan szétosztják a kistérségi
tárulásban lévő települések között. Mezőszemere Önkormányzatra 796.907.-Ft jutott, amit
várhatunk.
Mezőszemere és Sarud községek tartoztak a kistérségi társulásnak, de mivel a Kistérségi
Tárulás jogutód nélkül szűnt meg, így a tartozást nem kellett befizetni, ezért a többi település
azt kéri, hogy a ránk eső részt osszák szét a többi önkormányzat között s mi ne kapjunk az
ingatlan vásárlásból.
Fel kell venni a kapcsolatot az Aldebrő polgármesterrel a volt Kistérségi Társulás Elnökével,
és megbeszélni vele.
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Az önkormányzat mint volt kistérségi tárulás tagja hozzájárulunk az ingatlan értékesítésével,
de azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat is részesüljön lakosságszám arányosan.
Bukta Mária korelnök
Amennyiben a képviselő-testület egyetért azzal, hogy a volt Füzesabonyi Kistérség Többcélú
Tárulás tulajdonában lévő ingatlan értékesítésével hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy
Mezőszemere Önkormányzat is mint volt kistérségi társulás tagja lakosságszám arányában
részesül az ingatlan értékesítésből.
Aki ezzel egyetért az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 2/2014. (I.08.). számú határozata.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy a 2012. december 31. napjával
megszűnt Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása
tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséhez hozzájárul
olyan feltétellel, hogy a lakosságszám arányosan
Mezőszemerére eső részt megkapjuk.
A képviselő-testület megbízza a korelnököt, hogy vegye
fel a kapcsolatot a Füzesabony Város polgármesterével.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület.
Gazsi László képviselő
Az eb összeírás a múlt évben elmaradt. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet kötelezni
az állatorvost, hogy tegye rendbe az eb összeírást.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az eb összeírással nem vagyunk elkésve, ugyanis 5 éven belül kell elkészíteni.
Az elmúlt évben 60 db. kutya lett befogva, ami szerintem jelentős. Tudom, hogy kóbor ebek
továbbra is lesznek és a sintér majd megint befogja.
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a következő ülést 2014. január 17-én (péntek) du.
15 órára összehívom.
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Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok és a jegyző megjelenését és a nyílt ülést 19, órakor bezárt.
Megkérem a képviselő-testületi tagokat, hogy 5 perc szünet után a zárt ülést kezdjük.

K.m.f.

Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

Bukta Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő

