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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február
05-én (szerda) du. 16 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bartók István képviselő
Bukta Mária korelnök
Bukta Lajos képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Igazoltan távol: Bukta Imre képviselő, Molnár Irén képviselő
Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Mihály Andrea pü. ea
Jegyzőkönyv hitelesítő: Bukta Lajos képviselő
Lakosság részéről: Kollár Lajos
Meghívottak: Czermann Tibor Senzor Kft ügyvezető
Rajmun László
Dr. Kismarton Judit
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző köszönti Bartók Istvánt. Elmondja, hogy Bíró Rita lemondása
miatt volt szükség új testületi tag belépésre. Bartók István leteszi az esküt. (Az eskü szövege
mellékelve)
Napirendi pontok:
1.) Senzor Kft.-vel kapcsolatosan felmerült jogvita megtárgyalása
Előadó: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2.) 2014. évi költségvetés I. fordulójának megtárgyalása
Előadó: Bukta Mária korelnök
3.) Bejelentések, indítványok
Bukta Mária 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 határozatképes és azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontokat, melyet a képviselő-testület egyhangulag elfogadott.
1.) Senzor Kft-vel kapcsolatosan felmerülő jogvita megtárgyalása
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Köszönti Czermann Tibort és munkatársait és átadja a szót Czermann Tibornak a Senzor Kft.
ügyvezetőjének.
Czermann Tibor Senzor Kft. ügyvezető
2011-ben történt a megkeresést, ekkor Rajmun László több alkalommal járt a Mezőszemerén;
tartott bemutatót. 2012-ben történt határidő módosítás a villamos energia rákötés miatt. 2012-
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ben Bukta Gábor polgármester úrral megtörtént az átadás-átvétel. Ezek után Bukta Gábor
jelezte, hogy nem tud fizetni, mivel nincs számla. Hivatkozott arra, hogy rosszul lett
elkészítve a pályázat; 2 pályázat készült. Kiállításra került 2 részszámla, amely igazolásként
szolgált volna a kifizetésre. Kölcsönt kért a Polgárőrség nevében. A hangosítás kapcsán Bukta
Gábor kifizette a számlát, majd levelet írt, hogy határidő előtt kéri visszautalni a pénzt,
hivatkozva arra, hogy az Önkormányzat működése veszélybe került. A Senzor Kft követelése
az Önkormányzat felé: a 2 projekt számláinak kifizetése, valamint a Polgárőrség kölcsön
kamatainak megfizetése, amely összesen nagyjából 10.000.000 Ft.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A 4.000.000 Ft kölcsön vissza lett fizetve, a kamatok azonban nem lettek kifizetve. A hangos
2. fele nincs kifizetve, az MVH nettó árat finanszíroz, ezért az ÁFA az Önkormányzatot
terheli. A kamera pályázat lezárásra került, az már nem módosítható. Nagy Márta pályázatíró,
a Senzor Kft. valamint az Önkormányzat között nem volt koordináció. Nagy Márta többször
módosította a pályázatot, ezért az követhetetlen lett. Ezek után Nagy Márta felmondta az
Önkormányzattal kötött szerződést, hivatkozva Bukta Gábor magatartására.
Bukta Mária korelnök
Pályázati pénzből megvalósult 2 projekt. Az összesítő táblázat (melléklet)
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az a gond, hogy benyújtásra került egy számla 50%-ról, a második ütem számlájának
benyújtása elmaradt.
Bukta Mária korelnök
Ekkor még Bukta Gábor volt a polgármester.
Czermann Tibor Senzor Kft. ügyvezető
2012. decemberben megtörtént az átadás-átvétel, de Bukta Gábor ekkor sem volt már
együttműködő. 2013. januárban derült ki, hogy Nagy Márta már nem képviseli az
Önkormányzatot pályázatírás tekintetében.
Bukta Mária korelnök
Ha a pályázat lezárult, akkor már nem kapunk pénzt. Ha számla kifizetésre került volna akkor
be lehetett volna nyújtani elszámolásra.
Rajmun László Senzor Kft.
Az egyik pályázatban a pályázatíró építési feladatot adott meg, amiről nem volt szó, nem
lehetséges. A 2 szerződés létre jött 2012. 11. 20.-án; a szerződésben foglaltaknak eleget
tettünk.
Gazsi László képviselő
Bukta Gábor hibázott, az ő hozzá állása vezetett a kialakult helyzethez. Jogosan követelik a
pénzüket. Javasolni fogok kártérítési eljárást, mert valaki hibázott.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A folyamat félbe lett hagyva.
Gazsi László képviselő
Nem a Senzor Kft. feladata lett volna az erősáram kiépítése.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Fizettünk, majd a Polgárőrség kért kölcsön, amit az Önkormányzat használt fel. Mindenki
hibázott, megoldást kell keresni.
Gazsi László képviselő
A kérdésre Bukta Gábor részéről mindig az volt a válasz, hogy minden megy folyamatosan.
Czermann Tibor Senzor Kft.
Az Önkormányzat tartozik még.
Bartók István képviselő
A pályázatíró miért lépett ki?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Van aláírt szerződésünk, úgy gondolom, hogy március végére kapunk pénzt az MVH-tól vagy
Nagy Mártát perelhetjük.
Bukta Mária korelnök
Egy dolog az, hogy próbálunk kártérítést perelni. Úgy gondolom, hogy a tartozást a Senzor
Kft-nek ki kell fizetni. A Polgárőrség mögött is ott áll az Önkormányzat.
Gazsi László képviselő
A további pályázatoknál rossz fényt vett egy peres eljárás.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mivel közös hibázásról van szó, ezért úgy gondolom, hogy van kiút.
Bukta Mária korelnök
Egyenlőre beszéljünk csak a tőke tartozásról.
Czermann Tibor Senzor Kft.
Kamatszámításnál irányadó a jegybanki alapkamat kétszerese. Zárjuk le a projektet a tőke
kifizetése után majd a jegybanki alapkamattal. Ennyi engedményt tudunk felkínálni. A
Polgárőrség tekintetében mi a teendő?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Polgárőrségnek vagyona nincs, az Önkormányzaté a mögöttes felelősség.
Bukta Mária korelnök
Megállapodást kell kötnünk a tartozás megfizetésére. A lehető leggyorsabban hitelt kellene
felvenni, majd ezután kell megkötni a megállapodást.
Bukta Lajos képviselő
Az volt a probléma, hogy a képviselő-testület erről nem tudott.
2. ) 2014. évi költségvetés I. fordulójának elfogadása
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Gazsi László képviselő
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadóval végignéztük az Önkormányzat hatáskörébe
tartozó intézményeket.
A Központi konyha költségvetése nem lett kidolgozva.
Bukta Mária korelnök
Abban maradtunk, hogy a konyha költségvetése a bércsökkentéssel és vásárolt élelmezés
áraival kerüljön kidolgozásra.
Gazsi László képviselő
Óvoda költségvetés tervezete a jegyzőkönyv melléklete
Vissza kellene kötetni a gázt.
Bukta Mária korelnök
Ha az Óvoda felújítási pályázatban benne van a fűtéskorszerűsítés is, akkor ezzel úgy
gondolom nem kellene foglalkozni.
Gazsi László képviselő
Védőnő szakfeladatra a Május 1 út 34. szám alatti Védőnői Szolgálat működési kiadásai lettek
tervezve, melyet az Önkormányzat költségvetése tartalmaz
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Márciustól áthelyezésre kerül a védőnő az orvos mellé, nyilatkozni kell az
akadálymentesítésről.
Az akadálymentesítés nemcsak a babakocsival közlekedőkre
vonatkozik!
Gazsi László képviselő
A költségek megosztásáról még tart az egyeztetés Dr. Lakatos László háziorvossal.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az engedélyek megkérése, a telefon, az internet áthelyezése mind-mind költség.
Gazsi László képviselő
Faluház szakfeladata az Önkormányzati költségvetés tervezete, mely a jegyzőkönyv melléklete
Bukta Mária korelnök
Számítógépre és projektorra szeretnénk pályázatot benyújtani.
Gazsi László képviselő
Jelenleg 3 különböző cégnek fizetünk az internet illetve telefonbeszélgetésért. Úgy gondolom
egy szolgáltatóval kellene csak szerződést kötni, így gazdaságosabb lenne. Kértem árajánlatot,
melyet át kellene gondolni. (melléklet)
Bukta Mária korelnök
A másik 2 szolgáltatóval fel kell mondani a szerződést.
Gazsi László képviselő
Úgy gondolom, hogy a rendezvényeket tegyük a Faluház költségvetésébe. Akár pályázni is
lehet egy-egy programra.
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Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Óvoda felújítási pályázatnál szükséges 10 % önrész. Ezt be kell tervezni? A Remondis
Tisza Kft, valamint a Kálmánházi Húsüzem tartozása az ÖNHIKI-ből történik. A költségvetés
így elfogadható?
Gazsi László képviselő
A képviselői-tiszteletdíj nem változik.
Bukta Mária korelnök
A képviselő-testület megtárgyalta a 2014. évi költségvetés I. fordulóját. A jogszabályi
követelményeknek eleget tett.

3.) Bejelentések, indítványok
Bukta Mária korelnök
A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése nem került elfogadásra, mivel
Mezőszemere képviselő-testülete nem volt határozatképes.
Gazsi László képviselő
Véleményem szerint gazdaságosabb lenne a bérleti szerződést kötni a nyomtatóra.
Bukta Mária korelnök
A számokhoz nem nyúlunk!
Aki egyetért a Szihalmi Közös Önkormányzat 2014. évi költségvetésével az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 11/2014. (II.05.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részletesen megismerte és megtárgyalta a Szihalmi Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését és úgy
határozott, hogy azt 45.375 e/Ft főösszeggel elfogadja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bukta Mária korelnök
Aki egyetért a Fogászat 2014. évi költségvetésével a kiküldött anyag alapján az
kézfelnyújtással szavazzon
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 12/2014. (II.05.) számú határozata.

26

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részletesen megismerte és megtárgyalta a Fogászat 2014.
évi költségvetését és úgy határozott, hogy 7.698 e/Ft
főösszeggel elfogadja
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bukta Mária korelnök
Bukta Mária korelnök
Szeretnénk, hogy mezőszemerei központtal legyen Rendőrörs.
Dr Szűcs Szilárd aljegyző
Levelet kell írni a Füzesabonyi-, valamint az Egri Rendőrkapitányság részére; a
Belügyminisztérium részére és az Országos Rendőr-főkapitányság részére is..
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy a rendőrőrs kialakítással határozattal forduljunk az aljegyző úr által
említett szervekhez, az kérem kézfelnyújtással szavazzon
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 13/2014. (II.05.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy Mezőszemerén rendőrörsöt kíván
kialakítani, ezért megbízza Dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt,
hogy az ebben illetékes szervekkel levél útján vegye fel a
kapcsolatot.
Határidő: azonnal
Felelős: dr Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Mária korelnök
Ficsór Kálmánné óvodavezető az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatban nyújtott be
előterjesztést.
Aki az előterjesztéssel (az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon!
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 14/2014. (II.05.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy Ficsór Kálmánné javaslata alapján az
óvoda nyári zárva tartását 2014. július 14-től 2014.
augusztus 15-ig engedélyezi
Határidő: értelem szerint
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Felelős: Bukta
óvodavezető

Mária

korelnök,

Ficsór

Kálmánné

Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Lehetőség van az Óvoda fűtés korszerűsítésre pályázatot benyújtani. Legfontosabb szempont
a költségek csökkentése lenne, de a felújított ingatlan értéke is nagyobb; ezért támogatom a
pályázat benyújtását! Előzetesen beszéltem Márkus János András pályázatíróval, aki arról
tájékoztatott, amennyiben a képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázatot benyújtja,
akkor arra 2014. február 13.-áig van lehetőség elektronikus formában.
Gazsi László képviselő
Ez a tavalyihoz hasonló?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, fűtéskorszerűsítési pályázat, energetikai felújítás. A képviselő-testületnek döntenie kell,
hogy induljunk e a pályázatban; valamint meg kellene bízni Márkus János András pályázatírót
a pályázat elkészítésével. 10% önrészre van szükség.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy az Óvoda felújítási pályázat benyújtásra kerüljön, és pályázatot
Márkus János András készítse el, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 15/2014. (II.05.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület
úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be a
Belügyminisztérium által meghirdetett Óvoda felújításra.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával a képviselőtestület megbízza Márkus János András pályázat írót.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Bukta Mária korelnök, dr Szűcs Szilárd aljegyző

Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és a nyílt ülést 19 óra 20 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Mária
korelnök

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző
Bukta Lajos
jegyzőkönyv hitelesítő

