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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. április 9én (szerda) du. 16 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzatának tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bartók István képviselő
Bukta Imre képviselő
Bukta Mária korelnök
Bukta Lajos képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol:
Igazolatlanul távol: Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Mihály Andrea pü. ea
Jegyzőkönyv hitelesítő: Bukta Imre képviselő
Lakosság részéről: Meghívottak: Ficsór Kálmánné óvodavezető
Napirendi pontok:
1.) Tájékoztatás az Önkormányzatot érintő kérdésekről
Előadó: Bukta Mária korelnök
2.) Óvodai játékok felújítása
Előadó: Ficsór Kálmánné Óvodavezető
3.) Döntés pénzintézet váltásról, hitelfelvételről
Előadó: Bukta Mária korelnök
4.) Döntés a közétkeztetés vállalkozásba adásáról
Előadó: Bukta Mária korelnök
5.) Határozathozatal súlykorlátozó táblák elhelyezéséről a Kossuth út és a Névtelen út védelmében
Előadó: Bukta Mária korelnök
6.) Döntés gépjárművásárlásról a Start mezőgazdasági programban
Előadó: Bukta Mária korelnök
7.) A közösségi együttélés szabályait sértő cselekmények szankcionálása
Előadó: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
8.) Egyebek
9.) Segélyek elbírálása
Előadó: Bukta Mária korelnök

Bukta Mária korelnök
Tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a megválasztott
hat képviselő-testületi tag közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Ismerteti a napirendi pontot és kéri további 2 napirendi pont felvételét, melyet a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.

1.) Tájékoztatás az Önkormányzatot érintő kérdésekről
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Bukta Mária korelnök
Tájékoztatója a jegyzőkönyv melléklete
2.) Óvodai játékok felújítása
Ficsór Kálmánné
Az óvodai játékok nem felelnek meg az előírásoknak, ezért már többször fordult az
Önkormányzathoz. A játékok meglétéről, valamint az azokon végrehajtott felújításról,
esetleges cseréről nyilvántartás van vezetve. Az ellenőrzés során a játékok bevizsgálásra
kerültek, részben megfelelt minősítést kaptak. A javításig a gyerekek nem használhatják a
játékokat. Ha mód és lehetőség van rá, tegyünk eleget a törvényi előírásoknak.
A játékok javítására 2 árajánlat érkezett.
Bukta Mária korelnök
Az óvoda nem maradhat játszóeszközök nélkül, valamint nem lehet kockáztatni a gyermekek
testi épségét sem.
Bartók István képviselő
A baleseteket meg kell előzni, valamint a nagyobb büntetések kifizetését is, ezért javaslom,
hogy ha van rá lehetőség akkor meg kell oldani a játékok felújítását, hogy azok megfeleljenek
a törvényi előírásoknak.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért azzal, hogy az óvodai játékok felújításra kerüljenek az előterjesztésben szereplő
árral, az kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 24/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy egyetért az óvodai játékok
felújításával.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Bukta Mária korelnök
3.) Döntés pénzintézetváltásról
Bukta Mária korelnök
Korábban már született döntés pénzintézetváltásról. Javaslom, hogy bízzuk meg az OTP Bank
Nyrt-t az Önkormányzat számláinak vezetésével. A 2013. évi beszámoló adatai alapján
jelenleg 3 mFt összegig hitelképes az Önkormányzat, bár jelen pillanatban nincs erre szükség.
Bartók István képviselő
A Takarékszövetkezeteknél változás van folyamatban. A pénzintézet váltás hogyan érinti a
lakosságot, valamint a dolgozókat?
Bukta Mária korelnök
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A pénzintézetváltás sem a lakosságot, sem a dolgozókat nem érinti. Kizárólag az
Önkormányzat számláiban történik változás. A Takarék Szövetkezetnél 30 nap a számlák
felmondási ideje. Esetlegesen szóba kerülhetne egy bankautomata telepítése.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Jelenleg nem éri meg bankautomatát telepíteni, az a tapasztalat, hogy a már meglévők is
megszüntetésre kerülnek. A Takarék Szövetkezet jelenlegi helyzete is bizonytalan, nem tudni
hogyan fog változni.
Bukta Mária korelnök
Aki egyetért az előterjesztésben ismertetett határozati javaslattal, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 25/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a továbbiakban az Önkormányzat
számlavezető pénzintézete az OTP Bank NyRt lesz.
Ezért megbízza Bukta Mária (sz: Mezőszemere,
1952.02.08, an: Papp Margit) Mezőszemere, Árpád út
26. szám alatti lakos, korelnököt, valamint Prokajné
Bukta Rita (sz: Eger, 1969.10.31, an: Horváth Mónika)
Mezőszemere, Pacsirta 10. szám alatti lakos,
gazdálkodási előadót, hogy az új folyószámlákat az OTP
Bank NyRt-nél nyissák meg.
Továbbá megbízza a képviselő-testület Bukta Mária
korelnököt, valamint Dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézetnél járjon el a
folyószámla szerződés felbontásával kapcsolatban.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bukta Mária korelnök
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

4.) Döntés a közétkeztetés vállalkozásba adásáról
Bukta Mária korelnök
Korábban már döntöttünk arról, hogy a Gaszting Kft.-vel a közétkeztetési szerződés
felbontásra kerül, ezért új lehetőséget kell találnunk a közétkeztetés megoldására. Egy szóbeli
és két írásbeli ajánlattétel érkezett. A szóbeli ajánlat a mezőkövesdi Kispipa Étteremtől
érkezett; ők 700 Ft/adag ár alatt nem tudják megoldani a közétkeztetést. A egyik írásbeli
ajánlat a Környezetvédő Kölykök Szabadidő Egyesületétől /KÖKÖLYSZI/ (az árajánlat a
jegyzőkönyv melléklete), a másik a Juventus Panoráma Kft-től érkezett (az árajánlat a
jegyzőkönyv melléklete). Szihalmon és Mezőtárkányban is a Juventus Kft. végzi a
közétkeztetést. A Juventus Kft. itt főzne helyben, átvenné a létszámból 6 órás konyhalányt,
fizetné a rezsiköltséget, valamint –szerződéstől függően- akár be is ruházna.
Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 26/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a közétkeztetés biztosítására 2014.
június 16. naptól vállalkozási szerződést köt a Juventus
Panoráma Kft.-vel (3300 Eger, Cifrakapu u. 102.), saját
konyhán történő főzéssel. A képviselő-testület megbízza
Bukta Mária (sz: Mezőszemere, 1952.02.08, an: Papp
Margit) Mezőszemere, Árpád út 26. szám alatti lakos,
korelnököt; valamint Dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a
vállalkozási szerződés megkötését készítsék elő és a
soron következő képviselő-testületi ülésre elfogadásra
terjesszék elő.
Határidő:
2014. május 31.
Felelős:
Bukta Mária korelnök
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
5.) Határozathozatal súlykorlátozó táblák elhelyezéséről a Kossuth út és a Névtelen út
védelmében
Bukta Mária korelnök
Igény merült fel a lakosság részéről a nagy teherbírású járművek forgalmának korlátozására a
már meglévő, jó állapotú utak védelme érdekében. Ezen utak a Kossuth út és a Névtelen út.
Összesen 5 db tábla elhelyezéséről lenne szó. Indokolt lenne a ˝kivéve célforgalom˝
kiegészítő tábla kihelyezése, vagy behajtási engedély kiadása.
Bukta Lajos képviselő
Szükség van engedélyeztetésre?
Gazsi László képviselő
Az elsőbbségadás kötelező tábla kihelyezése kimaradt. A kiegészítő tábla kihelyezését nem
javaslom, mert annak feltételei jogszabályban vannak foglalva.
Bartók István képviselő
A célforgalom azt jelenti, hogy megáll az adott útvonalon.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Névtelen úton a célforgalom táblánál a mezőgazdasági gépek fognak járni, nem a földutat
fogják használni. A kimondott probléma az, hogy a mezőgazdasági gépek a Névtelen utat
használják.
Gazsi László képviselő
Betakarításkor a Kossuth úton is áthaladnak a mezőgazdasági gépek.
Bukta Mária korelnök
A Szemere-Mag Kft- vel kezdeményezni fogok egy személyes megbeszélést.
Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 27/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Névtelen út és a Kossuth út
állagának megóvása érdekében összesen 5 darab 3,5
tonnás súlykorlátozó táblát helyez el a Tárkányi-hídnál, a
Farmosi-hídnál, a Kossuth út elején (Egerfarmos felől a
keresztnél), a Kiskocsmánál lévő kútnál, valamint a
Május 1 utcán a hivatallal szemben. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy pótolja a Kiskocsmánál hiányzó
elsőbbség adás kötelező táblát. A képviselő-testület az
összesen 6 darab tábla leszállításával a Heves-Út Kft.-t
(3399 Andornaktálya, Rákóczi út 65/b, adószám:
11174912-2-10) bízza meg. Továbbá megbízza a
képviselő-testület Bukta Mária (sz: Mezőszemere,
1952.02.08, an: Papp Margit) Mezőszemere, Árpád út
26. szám alatti lakos, korelnököt, valamint Gazsi László
(sz: Eger, 1963.03.19, an: Kovács Mária Magdolna)
Mezőszemere, Damjanich út 7. szám alatti lakos
képviselőt, hogy a Heves-Út Kft-vel vegye fel a
kapcsolatot; a táblákat rendelje meg és biztosítsa azok
elhelyezését.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária korelnök
Gazsi László képviselő

6.) Házi segítségnyújtás társulási formában történő tovább működtetése
Bukta Mária korelnök
Megkerestük a Laskó- Rima-menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Mikro Társulást, megbeszéléseket folytattunk a házi segítségnyújtás társulási formában
történő tovább működtetéséről. A házi segítségnyújtók bérek éves szinten 6 M Ft, ettől a
kiadástól társulás esetén megválhatna az Önkormányzat. A szociális étkeztetést külön kell
kezelni. A 3 gondozónő átkerülne a Társuláshoz, a munkájuk megmaradna. Társulás esetén a
normatíva 185.000 Ft. / fő. Az Önkormányzat költsége megközelítőleg 1 M Ft lenne, semmi
más. A Társulás kéri a képviselő-testület felhatalmazását a csatlakozáshoz.
Bukta Lajos képviselő
Társulni csak január 01. nappal lehetséges.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Társulási évfordulókor lehet csatlakozni az Alapító Okirat módósításával.
Bukta Mária korelnök
Az Önkormányzat stabilitása érdekében meg kell tenni ezt a lépést. A munkavállalók
megmaradnak, a feladat el lesz látva.
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Gazsi László képviselő
A Központi Konyha vezetőjének fel kellene ajánlani a házi segítségnyújtást, így nem kellene
neki végkielégítést fizetni, valamint nem maradna állás nélkül.
Bukta Mária korelnök
Rendben, ez jó ötlet, de ezt még egyeztetni kell a Társulással is.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bizonytalan, hogy mikor jön létre a társulás, ha módosul az Alapító Okirat akkor hamarosan,
ha nem akkor 2015. január 01. nappal. Ha áthelyezést szeretnénk, akkor biztosítani kell a
státuszt, valamint emelni kell az ellátottak számát is.
Bukta Mária korelnök
Ezekről a kérdésekről fogok egyeztetni az illetékes személyekkel.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a házi segítségnyújtás, valamint a szociális étkeztetés
társulás formájában működjön tovább az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében, egyhangulag az alábbi
határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 28/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Laskó – Rimamenti
Szociális
Ellátóés
Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Mikro Társulás (3375 Mezőtárkány,
Kossuth Lajos út 81.) a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás feladatellátás vonatkozásában. A
képviselő-testület megbízza Bukta Mária (sz:
Mezőszemere,
1952.02.08,
an:
Papp
Margit)
Mezőszemere, Árpád út 26. szám alatti lakos,
korelnököt; valamint Dr. Szűcs Szilárd aljegyzőt, hogy a
csatlakozási szándéknyilatkozatot jutassa el a LaskóRima- menti Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Mikro Társulás mezőtárkányi
székhelyére.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária korelnök
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző

7.) Mezőszemere község területén található 690 hrsz-ú, 687 hrsz-ú, valamint a 691 hrsz-ú
ingatlanok megvásárlása
Bukta Mária korelnök
Tárgyalást folytattam Szász László Önálló Bírósági végrehajtóval, tudomásomra jutott, hogy
az Önkormányzat még nem regisztrált árverésre; egyedüli licitáló lennénk. Összesen 3 db
ingatlanról van szó. A Szabadság út 117. szám alatt található ingatlanról készült adó- és
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értékbizonyítvány, mely 500.000 Ft értékben került kiállításra, ennek az összegnek a 70% áért
tudnánk meg venni az ingatlant.
Bukta Imre képviselő
Bukta Gábor azt mondta, hogy 240.000 Ft-ért lehetne megvenni az ingatlant.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ez az ingatlan nem szerepelt az árverezési listán.
Bukta Mária korelnök
A Szabadság út 117. szám alatti ingatlant 70%-os áron, a másik két ingatlant –Dobó Katalin
út 3; Dobó Katalin út 5.- 50%-os áron tudja megvenni az Önkormányzat. Amennyiben
szeretnénk megvásárolni ezeket az ingatlanokat, akkor meg kell hozni a döntést. Újabb adó-és
értékbizonyítványt 2016-lehet kérni.
Kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere Község Önkormányzata árverés útján
megvásárolja a Szabadság út 117, a Dobó Katalin út 3, valamint a Dobó Katalin út 5. szám
alatt fellelhető ingatlanokat, az kézfelnyújtással szavazzon.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 29/2014. (IV.09.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Önkormányzat regisztrál Szász
László bírósági végrehajtónál, a regisztrációval Bukta
Mária (sz: Mezőszemere, 1952.02.08, an: Papp Margit)
Mezőszemere, Árpád út 26. szám alatti lakos; korelnököt
bízza meg. Ugyancsak Bukta Mária korelnököt bízza
meg azzal, hogy a 690 hrsz. Szabadság út 117. sz.
ingatlanra 70 %-os áron 350.000 Ft értékben, a 687 hrsz.
Dobó Katalin u. 3. sz. alatti ingatlanra 50 %-os áron
50.000 Ft értékben, a 691 hrsz. Dobó Katalin u. 5. sz.
alatti ingatlanra 50 %-os áron 33.350 Ft értékben vételi
ajánlatot tegyen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Bukta Mária korelnök

8.) A Start-mezőgazdasági program pályázatában megnyert teherautó megvásárlása
Bukta Imre képviselő
Milyen autó legyen?
Bukta Mária korelnök
Nem feltétlenül kell, hogy 5 személyes legyen. A közfoglalkoztatásban nyertük, első sorban
teherautó legyen.
Gazsi László képviselő
Ha a személyszállítás nem lényeg, akkor ne pick-up ot vegyünk, hanem teherautót.
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Bukta Mária korelnök
Kérem, hogy aki egyetért a Start mintaprogramban megnyert teherautó vásárlásával, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 30/2014. (IV.09.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Start Mezőgazdasági projekt
pályázatában megnyert teherautó beszerzésével megbízza
Bukta Mária (sz: Mezőszemere, 1952.02.08, an: Papp
Margit) Mezőszemere, Árpád út 26. szám alatti lakos;
korelnököt.
Határidő:
Felelős:

értelem szerint
Bukta Mária korelnök

Bukta Mária korelnök
Alkalmazni kellene egy falugondnokot, aki munkatörvénykönyvesként lenne alkalmazva. Sok
feladatunk van. Van jelentkező, Bukta György személyében.
Gazsi László képviselő
Mi lenne a feladata?
Bukta Mária korelnök
Elsősorban az állattenyésztési projekt felügyelete, másodsorban pedig a falu ügyeinek
intézése lenne a legfőbb feladata.
Bartók István képviselő
A feladat ellátására nagy fokú önállóságra van szükség!
Gazsi László képviselő
Mennyi lesz a próba ideje és a fizetése?
Bukta Mária korelnök
3 hónap próbaidővel készül el a munkaszerződése, valamint a szakmai minimálbért fogja
kapni.
Aki egyetért azzal, hogy 2014. május 1. naptól falugondokot alkalmazzunk Bukta György
személyében, az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 31/2014. (IV.09.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy 2014. május 1. naptól
falugondnokot alkalmaz Bukta György (sz: Eger,
1971.09.01, an: Tápai Emma) Mezőszemere, Szabadság
út 42. szám alatti lakos személyében. A képviselő-
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testület megbízza Bukta Mária (sz: Mezőszemere,
1952.02.08, an: Papp Margit) Mezőszemere, Árpád út
26. szám alatti lakos; korelnököt, hogy értesítse Bukta
Györgyöt a döntésről, valamint készítse el
munkaszerződését és munkaköri leírását.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Bukta Mária korelnök
9.) A közösségi együttélés szabályait sértő cselekmények szankcionálása
Dr Szűcs Szilárd aljegyző
Ez a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy a rendőr jelzéssel éljen, valamint, hogy bemenjen
az ingatlanba. Helyi viszonyok sajátosságait figyelembe véve készült el a rendelet; például az
állattartás (eb, ló) szabályainak be nem tartása, az ingatlanok megfelelő rendben tartása. A
hosszú távú eredményeket nem lehet előre látni. A fokozatosság elvét be kell tartani, nem a
bírságolás a cél; arra végső esetben kerül sor. A közigazgatási bírság kiszabásának jogával a
képviselő-testület rendelkezik, de ezt a testület általában átruházza a jegyzőre. Fellebezés
esetén dönt a képviselő-testület. Ellenőrizhető, hogy az ingatlan életvitelszerű lakhatásra
alkalmas legyen, valamint például a gumik elhelyezése, értékesítése is.
Bukta Imre képviselő
Ha bejelentés érkezik gumi lerakása, illegális értékesítése esetén Ön mit tud tenni?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Kényszer cselekményeket, - mint például elszállítás- nem lehet alkalmazni, azonban van
lehetőség bírság kiszabására. A helyi lakosok a megoldást keresik a bírság rendezése
tekintetében. Lehetőség van arra is, hogy jelzéssel éljünk a társszerveknek. Visszatérő
probléma a trágya elhelyezése is, bár van ki jelölt terület erre a célra, de a tapasztalat az, hogy
oda nem csak trágya kerül.
Mivel vége a kilakoltatási moratóriumnak, így lehetőség van az illegális lakásfoglalók ellen is
intézkedni.
Bukta Imre képviselő
Az illegális gumi lerakás esetében a katasztrófavédelem ki jöhet és elszállítathatja azokat?
Gazsi László képviselő
Bejelentés alapján a katasztrófavédelem kényszer elszállítást kérhet.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Már kért a katasztrófavédelem adatokat, várjuk a további intézkedést.
Bukta Imre képviselő
Szihalmon miért nem lehet már tárolni a gumikat?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ott más volt a probléma, az legális telep volt.
Bukta Imre képviselő

53

A legnagyobb problémát a településen átvonuló „idegenek” jelentik. A rendelet lehetőséget
biztosít rendőri intézkedésre?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A rendelet 2014. május 15. napján lép hatályba, először meg kell ismertetni a lakossággal,
ezek után lehet bírságolni.
Bukta Mária korelnök
A rendelet elfogadásra alkalmas.
Aki egyetért a rendelet elfogadásával kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ellenében Mezőszemere Község 2/2014
(IV.09) rendeletét elfogadta. (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
19 óra 10 perckor távozik Gazsi László képviselő és Ficsór Kálmánné óvodavezető
10.) Egyebek
Bukta Mária korelnök
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a nyári gyermekétkeztetésben minden
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személy kap napi egyszeri meleg ételt, 440 Ft/ adag
áron.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A Senzor Kft. által telepített kamera rendszer winchestere kicsi, így a kamera rendszer csak
24 óra rögzítésére alkalmas. Beszerzésre kerülne egy nagyobb winchester, amely már több
napig tudná tárolni a felvételeket.
Bukta Mária korelnök
Az Önkormányzatnak is lehetősége van térfigyelő rendszerre pályázni, ehhez most egy
adatlapot szükséges kitölteni. Ezt a pályázatot a Belügyminisztérium írta ki és 100 %-ban
támogatott; 7 db kamera elhelyezésére van lehetőség.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
28/2014 BM rendelet teszi lehetővé bűnmegelőzési, bűnözés visszaszorítási céllal. A
pályáztatás nagyon egyszerű, képviselő-testületi döntést sem igényel, 100 %-ban támogatott.
Lehetőség lenne lefedni a problémás utcákat. A rendőrség támogatja a pályázatot, azonban azt
kérték, hogy jelöljük meg hová kerülnek a kamerák. A kamerák informatikai pályázata szerint
oda kell tenni, ahol a központ van, a rendőrség is rá kell, hogy lásson, prioritást élvez.
Bukta Mária korelnök
A pályázat önkormányzati segély, ez azt jelenti, hogy az év folyamán bármikor be lehet
nyújtani.
Bukta Mária korelnök
Az Árpád-házi Szent Erzsébet szobor pályázatára megjött a pénz, amelyet tovább kellene
utalni Berze Imre művész Úrnak, de először is meg kellene vele kötni a szerződést.
Az ISME Kft-vel meg történt a szerződés felbontása? 80.000 Ft-ot átutaltunk nekik, azonban
a cég adótartozás miatt feketelistán van. Ha szerződést felbontjuk ki lesz a pályázatíró,
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
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A 80.000 Ft-ot a pályázatból kifizetik. A pályázat elkészült, de még nincs benyújtva.
Bukta Mária korelnök
A szerződést fel kell bontani! Frank Dániel pályázatíró arról tájékoztatott, hogy a pályázat
sikertelen volt, mert hiánypótlást kértek és az nem lett teljesítve.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A határidők csúsznak, az Óvoda felújítási pályázatnál van szükség hiánypótlásra.
Bukta Mária korelnök
Javaslom, hogy Frank Dániel pályázatírót hívjuk meg testületi ülésre, tájékoztassa a
képviselő-testületet a folyamatban lévő pályázatokról.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Több pályázat felmerült, de azokat az NFÜ felfüggesztette, ugyan nem vonta vissza, de nem
is működteti.
Molnár Irén képviselő
Az ISME Kft-től függetlenül, egyénileg van lehetőség pályázat benyújtására?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A szerződés felbontásától függetlenül a pályázatok benyújthatóak.
Bukta Imre képviselő
Az ISME Kft-vel a szerződés 1 darab pályázatra szól?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, egyre. Várhatóan augusztus- szeptember környékén lesz több lehetőség pályázatok
benyújtására. Legutóbb a BM írt ki Önkormányzatoknak pályázatot.
A MEFAVÍZ Kft-nek van 169.788.- Ft adóhátraléka. Mivel a cégnek nincs bevétele, ezért a
tulajdonosoknak kellene ezt a hátralékot kifizetni. Javaslom, hogy kezdeményezzünk ez
ügyben közös képviselő-testületi ülést Egerfarmossal.
Bukta Mária korelnök
Nyilvánvaló, hogy ez a tartozás akkor keletkezett, amikor még a MEFAVÍZ Kft működött.
Maga késedelmi pótlék 75.000 Ft.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megkérte a jelenlévő
képviselő-testületi tagokat, hogy 5 perc szünet után a zárt képviselő-testületi ülést kezdjék
meg.
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