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Jegyzőkönyv 

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat Tanácskozó termében, 2020. január 27-én (hétfő) 1400órakor 

tartott rendes nyílt képviselő-testületi ülésén. 

Jelen vannak: Jakab Gábor polgármester 

Gazsi László alpolgármester 

Bartók István képviselő (érkezett 15 óra 38 perc) 

Bukta Gábor képvisel 

Kriston Istvánné képviselő 

Molnár Irén képviselő 

Tóth Róbert képviselő 

Meghívottak: Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Bialkó Róbertné Gondozási Központ álláshirdetésre pályázó 

Kovácsné Beke Erika Gondozási Központ álláshirdetésre pályázó 

Bartáné Virág Györgyi Gondozási Központ megbízott intézményvezetó 

Ficsór Kálmánné óvodavezetó 

Bozsokiné Kelemen Zsuzsanna Faluház Kótai-Gulyás 

Andrea médiafelelós 

Lakossáo részéről: Szúcs Józsefné 

Bányi Tiborné 

Bukta Mária 

Bukta Györgyné 

Bukta Sándor 

Bukta József 

Jakab Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, 

és az ülést megnyitja. Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőknek Molnár Irén képviselőt és Kriston Istvánné 

képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Bozsó Lászlóné igazgatási főmunkatársat. A napirendi pontok tárgyalását 

a kiküldött meghívó szerint javasolja elfogadni. 

Javasolja továbbá, hogy a meghívón feltüntetett 12. pontban a zárt ülés tárgyalását ne tartsa ma meg a testület, 

mivel a Gondozási Központ Vezetői pályázat újból kiírásra került s a pályázat benyújtási határideje 2020. 

február 24. Eddig két pályázat érkezett be, javasolja, hogy hallgassa meg a testület a két pályázót, de csak 

február 24-e után döntsön a testület, mert ha lesz még pályázó, az ne kerüljön hátrányos helyzetbe. Nem akarja, 

hogy a mai döntésüket megtámadják. 

Technikailag a pályázatot levetettjük a Közig állásról, de ha valaki tudomást szerzett róla. 

Felteszi szavazásra, aki egyetért, a kiküldött napirendi pontok elfogadásával az kézfelnyújtással jelezze. A 

napirendi pontot, jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőket, a képviselő testület egyhangúan 

elfogadta. 

Az ülés napirendie: 

I.)A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása és a 

6/2015. (V1.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Előterjesztó: Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Előadó: Lipták Tünde kirendeltség-vezető 
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2.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett tevékenységéről 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

3.) 2020. évi munkaterv elfogadása 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

4.) Mezőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII. 17.) Önkormányzati 

rendeletének jóváhagyása. 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

5.) A Gondozási Központ térítési díjáról szóló 96/2019. (XII.02.) képviselő-testületi határozat 

visszavonása és új határozat meghozatala 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

6.) Az óvoda nyári zárva tartási rendjének engedélyezése 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

7.) Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Tásulásba történő két település csatlakozásának 

megtárgyalása 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

8.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft. törzstóke emelésének jóváhagyása 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

9.) Beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok bírálása 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

10.) A Mezőszemerei Gondozási Központ intézményvezetói pályázatrajelentkezők meghallgatása 

Előterjesztó: Jakab Gábor polgármester 

Előadó: Jakab Gábor polgármester 

11.) Egyebek 

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadása és a 
6/2015. (V1.02.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

Jakab Gábor polgármester: 

Felkéri Lipták Tünde kirendeltségvezetót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a javaslatát tegye meg. 
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Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Elmondja, hogy a kiküldött rendelet tervezettel kapcsolatban kéri a képviselő-testületi tagok véleményét, 

javaslatát. Beszéljék meg a rendelet-tervezetet, és ha van esetleg módosítási javaslat, akkor átdolgozásra 

kerül és az átdolgozott újból a testület elé kerül elfogadásra. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatban neki is van észrevétele, melyet ismertet. 

A rendelet tervezet 5. S. (4) bekezdése egy szigorú pont, de szeretné, ha benne maradna. 

A 6 (4) bekezdése az egy főre esó jövedelemi értékhatárokat szabályoz, itt javasolja, hogy az egyedül álló 

esetén a nyugdíjminimum 200 % legyen a figyelembe vehető jövedelem határ. 

A 7. i. (1) bekezdésnél javasolja az alábbi bekezdést bele tenni. „ Temetési támogatást — amennyiben az 

Mezőszemerei lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő kérelmező 

életvitelszerűen Mezőszemerén élő hozzátartozójának halálesete miatt kéri —a temetési számla kiállítását 

követő 60 napon belül lehetfiuelembe venni.  

A 9 S. (1) bekezdését is pontosítani kell, hogy a Mezőszemerén élő általános iskolás tanulók részére nyújt 

természetben iskolakezdési támogatást. 

A 10 teljes egészében kimarad, mert nem aktuális a jelen rendeletben. 

A 12. S. módosítása szükséges, a szociálisan rászorulók részére az ebédet kiszállítják térítés ellenében. 

Elmondja, hogy neki ennyi észrevétele volt. 

Kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi ponthoz tegyék meg javaslataikat. 

Kriston Istvánné képviselő 

A rendelet tervezet I l S. a) bekezdését ki kell venni, valamint a 15 S. (4) bekezdést pontosítani kell, mivel a 

térítési díjat havonta utólag kell megfizetni a tárgyhót követő IO. napjáig. 

Bukta Gábor képviselő 

Kérdezi, hogy az iskolákban nem ingyenes az étkezés? 

Lipták Tünde kirendeltség-vczetó 

Válaszul elmondja, hogy csak azon tanulók részére ingyenes, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülnek, de aki nem részesül, annak fizetni kell a terítési díjat. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy Bartók István tagiskola vezető behozta azon tanulok névsorát, akik az elmúlt hónapban nem 

fizették be a térítési díjat, ez 14 tanulót érint. 

Azon gyermekek szüleit, akik nem fizették meg a térítési díjat a gyermekük étkeztetésére, felszólítjuk a térítési 

díj befizetésre. 

Amennyiben nincs több javaslat a rendelet tervezethez, felkéri a kirendeltség-vezetót, hogy a javaslatokat 

dolgozza be a rendelet tervezetbe és a következő képviselő-testületi ülésre terjessze be elfogadásra. 

2.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett tevékenységéről. Polgármester 

tájékoztató (Előterjesztés ajewzőkönyv mellékletét képezi) 
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Jakab Gábor polgármester 

A tájékoztató elhangzása után kéri a képviselő-testület véleményét. Amennyiben 

nincs, javasolja, a 3. napirend tárgyalását. 

3.) 2020. évi munkaterv elfogadása 

Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi 

Jakab Gábor polgármester 

Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. 

Tóth Róbert képviselő 

A kiküldött munkaterv tervezetben a február 25. rendes testületi ülés keddi napra esik, kérdezi, hogy ez 

szándékosan lett így tervezve, vagy elírás? 

Jakab Gábor polgármester 

Válaszul elmondja, hogy hétfői napokon van rendes testületi ülés és az csak elírás, tehát február 24-én lesz a 

soron következő képviselő-testületi ülés. 

Kriston IEtvánné képviselő 

Javasolja, hogy az óvoda beszámolóját július hónapról mivel akkor óvodai szünet van, amennyiben lehetőség 

van rá, tegyék át egy másik hónapra. 

Gazsi László alpolgármester 

Javasolja, hogy május hónapba legyen az óvoda beszámolója. 

Jakab Gábor polgármester 

Az elhangzott javaslatokkal átdolgozva, javasolja a 2020. évi Munkaterv elfogadását. 

A módosításokat ismertetik, a soron következő képviselő-testületi ülés 2020. február 24. hétfő, s a 2020. május 

25.-én tartandó soros testületi ülésen tárgyalja a Mezőszemere Óvoda beszámolóját, s a július 27-ei tervezett 

ülésről azt kiveszi. 

Felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy az előbb elhangzott módosításokkal átdolgozott 2020. évi 

Munkatervet elfogadja, kéri kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 3/2020. (1.27.) határozata a 2020. 
évi Munkaterv elfogadásáról 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az elhangzott módosítások szerint 

elfogadta a képviselő-testület 2020. évi munkatervét. 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Jakab Gábor polgármester 
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4.) Mezőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII.17.) önkormányzati 
rendeletének jóváhagyása 

(Előterjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Jakab Gábor polgármester 

Ismerteti a kiküldött napirendi ponthoz az előterjesztés. Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban vane 

észrevétel, javaslat. 

Amennyiben nincs, ismerteti a napirendi ponthoz a határozati javaslatot „Mezőszemere Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete úv határozott, hov jóváhauja a Mezőtárkány Községi Önkormányzat 

Képviselőtestületének a 9/2019. (XII. 17) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjairól 

szóló önkormányzati rendeletét” 

Felteszi szavazásra, aki egyetért, az elhangzott határozati javaslattal a kézfelnyújtással szavazzon. 

A Képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (1.27.) 
határozata a Mezőtárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII.17.) 
önkormányzati rendeletének jóváhawásáról 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a Mezőtárkány 

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 9/2019. (XII. 17) „A személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjairól szóló önkormányzati rendeletét. 

Határidó: folyamatos 

Felelős: Jakab Gábor polgármester 

5.) A Gondozási Központ térítési díjáról szóló 96/2019. (XII.02.) képviselő-testületi határozat visszavonása és 

az új határozat meghozatala. 

(Előterjesztés ajegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy a megbízott Gondozási Központ vezetője Bartáné Virág Györgyi jelezte, hogy a meghozott 

határozatot módosítani kell, mert a szociális térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) kormányrendeletet 

módosították. Eddig az intézményi személyi térítésidíjat ellátási napra és hónapra kellett meghatározni, a 

rendelet módosítása után csak ellátási napra kell meghatározni, vagyis a hónapot a tényleges napjaival kell 

számolni. A módosítást a 312/2019. (XII, 18) kormányrendelt tartalmazza. A megállapított térítési díj összeg 

nem fog változni. 

Ennek megfelelóen kérem a képviselő-testületet, hogy a 96/2019. (XII,02.) határozatot vonja vissza, hatályát 

megtartva 2020. január 31-el, és egy új megállapító határozatot hozzon az intézményi térítési díj 

megállapítására 2020. február 01 nappal. 

Kérdezi, hogy van-e észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban? 

Ha nincs, kérem a testület tagjait, hogy a 96/2019 (XII.02.) számú határozatot vonja vissza. Aki 

ezzel egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2020. (1.27.) határozata a 96/2019.(XII.02) 

határozat visszavonásáról 
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Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 96/2019. (XII.02) határozatát 

visszavonja, de hatályát 2020. január 31 -ig megtartja. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jakab Gábor polgármester 

Felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy 2020. február 1. naptól a gondozási központan a személyi térítési 

díjat ellátási napra határozza meg az alábbiak szerint. 

Étkezés: 1.301 .-Ft/nap, szállásdíj: 1.869.-Ft/nap és összesen egy napra az intézményi térítési díj: 3.1 70.-Ft. 

Aki az elhangzottak egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 
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Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (1.27.) 
határozata a Mezőszemerei Gondozási Központ intézményi terítés díj megállapításáról 2020. február 
01. naptól 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mezőszemerei Gondozás 

Központ intézményi térítési díjat 2020. február 01. naptól az alábbiak szerint határozza meg. 

 Összeg (Ft)/nap 

Etkezés  
Szállás díj 1.869.-Ft 

Összesen 1 nap 3.170.-Ft 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Jakab Gábor polgármester 

6.) Az óvoda nyári zárva tartási rendjének engedélyezése (Előterjesztés 

a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

Jakab Gábor polgármester 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ficsór Kálmánné kérelemmel fordult a képviselő-testülethez az 

óvoda nyári zárva tartásának engedélyeztetése ügyében. 

A kérelmében előadta, hogy az óvoda nyári zárva tartási idejét a 20/2012. (V11.3 1.) EMMI rendelet 3. Š-a 

szerint kell meghatározni. Az időpontját, időtartamát a fenntartóval történő egyeztetés és elfogadás után, 

szülőkkel egyeztetni és kihirdetni szükséges az adott év február 15-ig. 

Az óvodavezetó a nyári zárva tartást 2020. július 6-tól — 2020. augusztus 14-ig határozta meg, melyet a 

testületnek szükséges véleményezni, majd jóváhagyni. 

Kérdezi a testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat. 

Tóth Róbert képviselő 

Ez az idó 6 hetet jelent. Azoknál a családoknál gondot jelenthet, ahol mind két szülő dolgozik, hogy tudják az 

óvodás gyerekeket elhelyezni? 

Ficsór Kálmánné óvodavezető 

Ha mind két szülő dolgozik, akkor is biztosított gyerekek elhelyezése, mivel két önkormányzat megállapodást 

köt, hogy a szünet idejére fogadják a másik községből a gyerekeket. Erre eddig nem volt példa, mert mindenki 

meg tudta oldani a gyerek elhelyezést a nyári szünet idejére. 

Bukta Gábor képviselő 

Az óvoda most is csak délelőtt van nyitva, a gyerekek elhelyezése most is gondot okoz a szülőknek. Az 

önkormányzatnak kötelező feladatai közé tartozik az óvodai ellátás. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy gondolkodik az óvoda fenntartását társulásban ellátni, mivel nagy gondot jelent, az 

óvodapedagógus biztosítása. Tájékoztatásul elmondja, hogy a mostani helyzet mindenkinek jó, csak egy szülő 

nem tudta elhelyezni a gyermekét, de azt is megoldottuk. 
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Bukta Gábor képviselő 

Elmondja, hogy az önkormányzat öt évre kötött tanulmányi szerződést óvónővel, hogy elvégezze az óvónői 

szakot. Nekünk az óvónői hiány nem lenne gond. 

Javasolja továbbá, hogy nyugdíjas óvodapedagógust kell megkeresni, hogy vállalja a helyettesítést megbízási 

szerződéssel. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy Ficsór Kálmánné óvodavezetó minden lehetőséget végig keresett. Nyugdíjas pedagógust is 

megkeresett, aki elzárkózik attól, hogy visszajöjjön helyettesíteni. 

Gazsi László alpolgármester 

Elmondja, hogy eddig minden nyáron bezárt az óvoda, s nem jelentett gondot a zárva tartás ideje, mindenki 

el tudta a gyermekét helyezni. 

Bukta Gábor képviselő 

A közmunka program folyamatos alkalmazásánál van probléma, mivel az előbb elhangzott, hogy kevesebb 

emberre ad támogatást a munkaügyi központ. 

Ismételten elmondja, hogy az önkormányzatnak kötelező feladat ellátása közé tartozik az óvodai ellátás, s a 

napi nyitva tartást meg kell oldani, a megfelelő óvodai létszámot biztosítani kell. 

Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Elmondja, hogy országos szinten óvoda pedagógus hiány van, de az óvodapedagógusok szabadság kiadását is 

meg kell oldani, melyet csak nyáron tudnak kivenni a szünet ideje alatt. 

Jakab Gábor polgármester 

Felteszi szavazásra. aki egyetért azzal, hogy az óvoda nyári zárva tartásának időtartama a következőképpen 

kerüljön meghatározásra 2020. július 6. naptól - 2020. augusztus 14. azt kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2020. (1.27.) határozata az 
óvoda nyári zárva tartásáról 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodavezetó kérelmét az óvoda 

nyári zárva tartásának engedélyezése tárgyában és azt az alábbiak szerint határozza meg: Az óvoda nyári 

zárva tartásának ideje: 2020. július 06.naptól — 2020. augusztus 14. napig tart. 

Határidő: értelem szerint 

Felelós: Jakab Gábor polgármester és Ficsór Kálmánné óvodavezetó 

7.) Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő két település csatlakozásának 
megtárwalása 

(Előterjesztés ajeuzőkönyw mellékletét képezi) 

Jakab Gábor polgármester 

Ismerteti az előterjesztést. 

Akinek van, észrevétel véleménye a napirendi ponttal kapcsolatban az kéri tegye meg. 
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Amennyiben nincs, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (1.27.) 
határozata a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történó két település 
csatlakozásának megtárgyalásáról 

1) Mezőszemere Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Kenderes és Túrkeve települések Tiszatavi 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi. A 

csatlakozásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. és a Társulás és a 

tagok által jóváhagyott Társulási Megállapodás rendelkezései az irányadóak. 

2) Mezőszemere Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.) pont szerinti módosításokkal 

egybeszerkesztett társulási megállapodását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

3) Mezőszemere Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást a melléklet szerint aláírja. 

Határidő: Folyamatos 

Felelős: Jakab Gábor polgármester 

8.) NHSZ Tisza Nonprofit Kft. törzstőke emelésének jóváhawása 
(Előterjesztés a_iegyzókönyv mellékletét képezi) 

 

Jakab Gábor polgármester 

Ismerteti a napirendi pont előterjesztését. Kéri 

a testületi tagok véleményét. 

Bukta Gábor képviselő 

Az előterjesztésből nem tűnik ki, hogy mennyi a törzstóke emelés, amit el kell fogadni az önkormányzatnak. 

Lakosság arányosan mennyit kell fizetni? 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy erről nincs tudomása, de utána fog járni. 

Javasolja, hogy most ebben a napirendi pontban ne döntsön a testület, utána fog járni a felvetett kérdésnek. 

15 óra 05 perckor szünetet rendelt el Jakab Gábor polgármester A 

testület 15 óra 25 perckor folytatódott tovább. 

9.) Beszerzésekkel kapcsolatos árajánlatok bírálása 
(Előterjesztés ajewzőkönyv mellékletét képezi) 

Jakab Gábor polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a Magyar Faluprogram pályázat keretében meghirdetett MFP-KKE/2019. 

kódszámú Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására elnevezéssel benyújtott pályázaton traktor és 

öntözőrendszer beszerzéssel kapcsolatban árajánlati felhívást tett közzé az önkormányzat küldött meg 3 

cégnek. 

Három árajánlat érkezett vissza az önkormányzathoz. 

 Baka Hungary Kft. Budapest 
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 GFV INVEST KFT Püspökladány 

  GERGINA Kft. Orosháza 

A beszerzési szabályzat értelmében a legalacsonyagg árat nyújtó céget szükséges kiválasztani a beérkezett 

szabályos árajánlatok közül. 

A három cég közül a GFV INVEST Kft Püspökladány adta a kedvezó árajánlatot, így tőlük szerezzük be 

gépeket. 

Bukta Gábor képviselő 

Az öntözórendszer beszerzésénél tűzoltó tömlőt kellett volna vásárolni és nem kellett volna szűkítőt használni, 

mert hozzá lehetett volna csatlakoztatni a vízháztól. A vízháztól kell a vizet kivezetni a pályára. 

Jakab Gábor polgármester 

A víz oda vitelét még meg kell oldani. Vízvételi helynek a pálya közepén kellene lenni. 

Felteszi szavazásra, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó GFV INVEST Kft-tól szerezzék be a traktort és az 

öntözőberendezést, aki egyetért az kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének 9/2020. (1.27.) határozata a Beszerzésekkel 

kapcsolatos árajánlatok bírálásáról 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a GFV INVEST KFT. (4150 

Püspökladány, Petőfi út 42. Balogh Ferenc Tibor Ügyvezetó)-tól szerezi be a benyújtott árajánlata szerint megj 

elölt termékeket, a Magyar Faluprogram keretében Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására 

elnyert támogatás terhére. Mezőszemere Közsági Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jakab 

Gábor polgármestert a beszerzés lebonyolítására. 

Határidő: 2020. február 29. 

Felleló: Jakab Gábor polgármester 

IO.) A Mezőszemerei Gondozási Központ intézményvezetói pályázatra jelentkezők meghallgatása. 

Jakab Gábor polgármester 

Téiékoztatásul elmondja, hogy a Gondozási Központ intézményvezetói pályázata újból kiírásra került, mivel 

a testület január 7-én nem választott vezetőt. A pályázat benyújtási határideje február 24-én fog lejárni. Nem 

lehet sąjnos kevesebb idóre kiírni a pályázatot, csak 30 napra, a rendszer másképp nem engedi, függetlenül 

attól, hogy minden hónapba ki van írva. 

Elmondja, hogy a határidőt szeretné betartani, hogy aki esetleg látta a határidőt és úgy volt vele, hogy később 

nyýitja, be mivel van még ideje, ne essen el a lehetőségtól. 

Elmondja, hogy jelenleg már két pályázat érkezett be, óket most meghallgatja a testület, de javasolja, hogy ne 

döntsenek ma benne, csak ha lejár a határidő. 

Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Folyamatosan van hirdetve az állás. Most, hogy van két pályázó a testület dönthet is, ha arra alkalmas személyt 

talál. A Közig állásról a pályázatot leveszik, ha már nem aktuális a pályázati kiírás, ha most megválasztják az 

intézményvezetót. Az Önkormányzat érdeke azt szolgálja, hogy legyen kinevezett alkalmas vezető a lehető 

leghamarabb, mivel már hónapok óta nincs betöltve az állás és a vezető helyettes látja el egy személyben a két 

feladatkört. 
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Bukta Gábor képviselő 

Javasolja, hogy ha a két pályázó közül, ha van alkalmas szermély akkor válasszák meg, s ne halasszák el a 

döntést. 

Javasolja, hogy a meghívóban is szereplő zárt ülést tartsa meg a testület, most hallgassák meg a két jelentkezőt 

és utána döntsön a testület. 

15 óra 38 perckor Bartók István képviselő megérkezett. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy azt javasolja, hogy várja meg a testület a február 24. napot. 

De, ha a testület úgy dönt, hogy ma döntsön a testület az intézményvezetó személyében az a testület felelőssége 

lesz. 

Bukta Gábor képviselő 

Elmondja, hogy ide lett hívva a két pályázó, akkor most döntsön a testület. 

Ha azt mondja a polgármester úr, hogy most ne döntsön a testület, akkor ne is hallgassuk meg a két pályázót. 

Jakab Gábor polgármester 

Szavazzon a testület, hogy a zárt ülést megtartsa-e a testület, ha a két pályázót meghallgatja. 

A törvényességi osztályról megkérdezte Dr Ungvári Tamást, aki elmondta, hogy a dönthet a testület benne, 

mivel folyamatos hirdetés van, igy nem történik jogszabályba ütközés. Ha ma dönt a testület a vezetó 

személyéról, akkor még a mai napon jelzi kirendeltség-vezetó az illetékesnek, hogy a pályázati kiírás kerülj ön 

le a hirdetésről. Kérte, hogy írásba adja, de írásban nem adta, mert még utána jár a jogszabálynak. Ezért 

szeretné, ha február 24.-ig ne döntsön a testület a vezetői pályázatban. Amennyiben úgy dönt a testület, akkor 

ma dönthet a vezetői pályázatban. 

Bartók István képviselő 

Javasolja, hogy hallgassa meg a két pályázót a testület. 

Jakab Gábor polgármester 

Kéri a testületet, hogy szavazzon, hogy a mai napon dönt a Gondozási Központ intézményvezetói pályázatban. 

Bukta Gábor képviselő 

Elmondja, hogy zárt ülésen döntsön a testület az intézményvezetói pályázat elbírálásáról. Ne szavazzon a 

testület, hallgassa meg a két pályázót. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy két pályázat érkezett, Bialkó Róbertné és Kovácsné Beke Erika pályázata. 

Tájékoztat továbbá, hogy még a pályázati kiírás nem járt le a KSZK honlapon, de mivel a testület kérte, így 

hallgassák meg őket és zárt ülésen döntenek az intézményvezetói pályázat elbírálásáról és a bér 

megállapításáról. 

Elmondja, hogy a beérkezett pályázatokat nem bontotta ki, most a képviselő-testület előtt fogja kibontani és 

ismertetni. 

Elsőként Bialkó Róbertné pályázatát ismerteti, majd Kovácsné Beke Erika pályázatát. 

Köszönti Bialkó Róbertné pályázót. 

Megkérdezi, Bialkó Róbertné pályázót, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a pályázatát. 
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Bialkó Róbertné pályázó 

Elmondja, hogy nem szeretné szóban kiegészíteni a pályázatát, de szívesen válaszol a kérdésekre. 

Jakab Gábor polgármester 

Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket a pályázó felé. 

Bartók István képviselő 

Elmondja, hogy sok minden megfogta a pályázatban, a családtalálkozó, közös programok szervezése. Kérdezi, 

hogy van-e véleménye az intézményről? 

Ugy gondolja, hogy a feltétel adott, végzettsége meg van hozzá. 

Bialkó Róbertné pályázó 

A Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán végzett Egészségügy gondozás és prevenció szakirányon. 

Molnár Irén képviselő 

Kérdezi a pályázót, hogy hol lakik, hogy tud bejárni? Nem mindegy, hogy mikor ér az intézménybe. 

Bialkó Róbertné pályázó 

Füzesabonyban lakik, s addig, amíg a jogosítványt meg nem szerzi, autóbusszal fog le járni Mezőszemerére. 

A közlekedés jó, időben be tud érkezni a munkahelyre. 

Kriston Istvánné képviselő 

Ugy tudja, hogy van két gyermeke, óket el tudja-e helyezni és időbe ide érkezni, mivel a munkaidó 7.00 órától, 

15 óráig tart. 

Széleskörű tevékenység, amit itt a vezetőnek csinálni kell. 

Lipták Tünde kirendeltség-vezetó 

Elmondja, hogy tájékoztatta a pályázót, hogy ez a munkakör 0-24 órás készenlétet igényel. Bármilyen akadály 

van, akkor jönni kell. 

Bialkó Róbertné pályázó 

Elmondja, hogy szereti a kihívásokat, s szeretne ebben a munkakörben dolgozni. 

Elmondja továbbá, hogy jelenleg szociális gondozó és ápolói tanfolyamot végez a munkaügyi központon 

keresztül, amely júniusig tart. Ha nem megoldható hogy ezt most befejezze, akkor más módon, de el fogja a 

tanfolyamot végezni. 

Bartók István képviselő 

Kérdezi, hogy pénzügyi, gazdálkodói feladatkörök mennyire állnak közel Önhöz. 

Bialkó Róbertné pályázó 

Nem végeztem ilyen szakirányt, de megpróbálok megfelelni a pénzügyi feladatok ellátására. 

Bukta Gábor képviselő 

Van kórházi gyakorlata, felmerült a busz, gépjármű használata, el tud jönni időbe. 
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Bialkó Róbertné pályázó 

Igen, van, aki elhozza ha kell, de amint már említette szeretné a közeljövőben megszerzi a jogosítványt. 

Jakab Gábor polgármester 

Amennyiben nincs vélemény, javaslat megköszöni a pályázó pályázatát. Tájékoztatja a pályázót, hogy a 

képviselő-testület döntéséről írásban fogja értesíteni. 

Köszönti Kovácsné Beke Erika pályázót. Ismerteti a pályázatát. 

Megkérdezi, KovácsnéBeke Erika pályázót, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni a pályázatát. 

Kovácsné Beke Erika Lályázó 

Nyilatkozott, hogy szeretné szóban kiegészíteni a pályázatát. 

Elmondja, hogy pénteken döntötte el, hogy beadja a pályázatát, ezért a vezetői programot, nem készítette el, 

vázlatot írt, melyet ismertet. 

Elmondja, hogy mentálhigiénés ápolóként dolgozott két évig a gondozási központban s ezt szeretné folytatni, 

amennyiben megválasztják vezetőnek. 

Társ intézményekkel venné fel a kapcsolatot, pályázati lehetőségeket keresne és a meglévő alapítványhoz 

támogatókat. Az intézményben a vizesblokkot véleménye szerint fel kellene újítani. Mindent megtesz az 

intézményben a költséghatékonyság érdekében. 

Magáról annyit szeretne elmondani, hogy ismeri az intézményt, mobilis, helyben lakó. Az intézményben 

dolgozó ápolókkal jó volt a kapcsolata, a gondozottakkal is jó a kapcsolata, még mindig lejár és meglátogatja 

a gondozottakat. 

Jakab Gábor polgármester 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a pályázóhoz? 

Bukta Gábor képviselő 

Elmondja, hogy van rá látása a pályázónak a feladatra, közmunka programban dolgozott az intézménybe, nem 

akart ott maradni? 

Kovácsné Beke Erika pályázó 

Elmondja, hogy szeretne ott dolgozni, de nem volt meg a végzettsége hozzá, most jár szociális gondozói 

tanfolyamra, s a képzés után szeretne ebben a munkakörben elhelyezkedni. 

Molnár Irén képviselő 

 

Kérdezi, hogy a vezetői képzettsége meg van-e? 

Kovácsné Beke Erika pályázó 

Nincs meg. 

Bartók István képviselő 

Kérdezi, hogy miért most döntötte el, hogy beadja a pályázatát? 

Kovácsné Beke Erika pályázó 
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Sok biztatást kapott, s úgy érezte, hogy ott a helye és beadta a pályázatát. 

Bukta Mária 

Vezetői végzettség nincs meg egyik pályázónál sem, ezt el kell végezni, ami igen költséges. 

Jakab Gábor polgármester 

Amennyiben nincs vélemény, javaslat megköszöni a pályázó pályázatát. Tájékoztatja a pályázót, hogy a 

képviselő-testület döntéséről írásban fogja értesíteni. 

11. ) Egyebek 

Jakab Gábor polgármester 

Nagy Róbert vállalkozó megkereste, hogy a Mezószemere, Rózsa út I szám alatti ingatlant, melyet jelenleg 

bérel, megvásárolná az önkormányzattól. 

Kérem ezzel kapcsolatban az észrevételeket, javaslatokat. 

Gazsi  

Nagy Róbert vállalkozó 2019. évben nem fizette be a bérleti díjat az ingatlan után, ezért ajánlotta fel, hogy 

megvásárolná. 

Ervényes bérleti szerződést nem találtak, csak olyat, ami nincs aláírva. 

Jakab Gábor polgármester 

Prokajné Rita azt mondta, hogy testületi határozat alapján fizetett bérleti díjat 2018. évben. 

Bukta Gábor képviselő 

Javasolja, hogy fizesse ki a 2019. évi bérleti díjat, és utána tegyen akkor vételi ajánlatot az Önkormányzat 

részére. 

Jakab Gábor polgármester 

Nagy Róbert felajánlotta azt, hogy ó felújítja az épületet és a bérleti díjból a felújítás összegét levonja. Javasolja, 

hogy az önkormányzat adja el a Mezőszemere, Rózsa út I. szám alatti ingatlant Nagy Róbertnak. 

Bukta Gábor képviselő 

Kérdezi, hogy milyen célból veszi meg? 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy telephelynek szeretné megvásárolni az ingatlant. 

Bartók István képviselő 

Javasolja, hogy értékeltessék fel az ingatlant, a tartozását fizesse meg és utána visszatér az önkormányzat az 

eladás kérdésére. 

Lipták Tünde kirendeltség vezető 

Felszólítják, hogy fizesse ki az elmaradt bérleti díjat. A bérleti díj megállapításról képviselő-testületi határozat 

van, az alapján fel lehet szólítani. 
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Jakab Gábor polgármester 

Tájékoztatásul elmondja, hogy Dr. Lakatos László háziorvos látja el a Gondozási Központban, az idósemberek 

ellátását, mely havonta 32.000.-Ft.-ba került az önkormányzatnak. Most Dr. Lakatos László kérelemmel 

fordult az Önkormányzathoz, mint a Gondozási Központ fenntartójához, hogy havi 50.000.-Ft-ot fizessen az 

Önkormányzat a szolgáltatásért. Tehát szeretné a díját 18.000 Ft-tal megemelni. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy óvodapedagógus állásra pályázatot írt ki az Önkormányzat a Közig álláson. 

Képviseló társa Tóth Róbert három beadványt adott be, melyet ismertet. (A 

jegyzőkönyv melléklete két beadvány) 

Az első beadványában a következő képviselő-testületi ülésre írásban kéri, hogy a bankszámlákon milyen 

összegek álltak rendelkezésre az átadáskor, az átadás jegyzőkönyve szerint. Milyen tartozással vettük át az 

önkormányzatot? 

2019. október 13 ás 2020. február 13. között az önkormányzat számláira érkezett összegek, illetve a számlákról 

kifizetett összegek, és ez alapján 2020. február 13-án a számlaegyenlegek milyen összeget mutatnak? Mennyi 

az önkormányzat tartozása 2020. február 13-án. 

Fenti tájékoztatást azért kéri, mert a faluban mindenhol azt az információt lehet hallani, hogy nincs pénz. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy 2020. február 13-án a kimutatást a képviseló úr megkapja. A 

mások beadványa: 

Sportegyesület székhelyéül az Önkormányzat tulajdonában lévő Szabadság út 109. (Faluház) ingatlant kapja 

meg. 

A képviselő-testület 2019. december 02-án hozott egy határozatot, melyben nem engedélyezte a testület, hogy 

a sportegyesület székhelye a Faluházba kerüljön bejegyezve. Most ismét kéri a testületet, hogy 

előterjesztésének megtárgyalását és pozitív elbírálását. 

Tóth Róbert 

képviselő 

 

Elmondja, hogy a sportegyesület alakuló ülése január 29-én lenne, ahová már több mint 20-an jelezték, hogy 

ott lesznek. A levelezési cím miatt kellene a Faluház címe. 

Gazsi László alpolgármester 

Nem javasolja továbbra sem, hogy a Sportegyesület székhelye a faluházba legyen bej egyezve. Elmondja, 

hogy annak sem örül, hogy a Civil Egyesület székhelye Mezőszemere, Május I út 36. szám alatt van, jönnek 

a levelek, s nem jönnek be érte az érintettek. 

Annak nincs ellene, hogy a Faluházba legyen megtartva az alakuló ülés, de a székhely cím ne az önkormányzat 

épülete legyen megadva. 

Kriston Istvánné képviselő 

Elmondja, hogy következménye nincs annak, ha a székhely cím a Faluház, meg kell adni egy címet, ahol 

átveszik az egyesület leveleit, ennek csak ez a feladata lenne. 

A hagyományórzó egyesületnek is a Faluház a székhelye, az a cím lett megadva. 

Bartók István képviselő 

A sportot támogatni kell, mondja ezt azért is, mert testnevelő tanár. 

A faluházat akarják, szemerei emberek és közösségi célra használni, segítsék elő. Ez egy jó kezdeményezés, 

sportot akarnak bevezetni Mezőszemerén, csak postacím lenne a Faluház. Támogatni kell. 
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Ha akarják a fiatalok, olyan vezetése legyen, hogy tényleg működjék és hozzon értéket a falunak. Ne azon 

vitatkozzon a testület, hogy hol legyen a címe az Egyesületnek. Fenn kell tartani az Egyesületet, csak becsülni 

tudom a kezdeményezést. 

Tóth Róbert képviselő 

Voltak az MLSZ-nél, ahol azt mondták, hogy nem szerencsés, ha nem önkormányzati épület a címe az 

egyesületnek. 

Bukta Gábor képviseló 

Elmondja, hogy egyesület megalakitáshoz először alakuljon meg az egyesület, díjai vannak a szakoknak. 

Postafiók cím is elegendó melyet bérelni kell a postán. 

Majd ha lesz az egyesületnek elnöke, annak a címe is lehet levelezési cím. 

Ha meg alakul, akkor jöhet a támogatás. Megállapodást kell kötni az Önkormányzattal ha megalakul. Nem 

támogatja a Faluház címét székhelynek. 

Jakab Gábor polgármester 

Az előterjesztést vegyék ketté. 

A 2020. január 29-én tartandó alakuló ülés a Faluházban kerül megrendezésre, ez ellen senkinek nincs kifogása. 

Felteszi szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Mezőszemere Sportegyesület székhelye a Mezőszemere, 

Szabadság út 109. (Faluház) legyen, azt kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 

A képviselő-testület 3 igen 4 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta. 

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 10/2020 (1.27.) határozata 

Mezőszemerei Sportegyesület székhely címről 

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület ülésén úgy határozott, hogy nem engedélyezi a 

Mezőszemerei Sportegyesület székhelyéül 3378 Mezőszemere, Szabadság út 109. (Faluház) történó 

bejegyzését. 

Határidő: Ertelem-szerint 

Felelós: Képviselő-testület 

Jakab Gábor polgármester 

A harmadik beadványa egy Polgárőr Egyesületi Jelzólap. (A jelzőlap ajegyzőkönyv melléklete) 

Melyben leírja, hogy sok a kommunális szemét a községben, melyre felhívják az önkormányzatot intézkedésre. 

Gazsi László alpolgármester 
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Az önkormányzatnak van egy MEFAVIZ Kft-je Egerfarmos Községi Önkormányzattal közös tulajdonba, 

amelynek ügyvezetője Nagy Róbert. A cégnek kiadásai vannak, javasolja, hogy az ügyvezető személyét váltsa 

le az önkormányzat, és egy új ügyvezetőt válasszon. 

Indokul elmondja, hogy érdekellentétek vannak, mert a szociális otthont Nagy Róbert cége újított fel, s 

összeférhetetlen ennek a cégnek a működése. 

Felkéri Lipták Tünde kirendeltség vezetőt, hogy a MEFAVÍZ Kft-el kapcsolatos iratokat keresse meg. Az 

ügyvezetőnek kell hozzáértő végzettség. 

Jakab Gábor polgármester 

Tájékoztatja a testületet, hogy Nestorovski Beatrix telefonon megkereste, hogy a Mezőszemere Arpád út 5. 

szám alatti ingatlant az önkormányzatnak ajándékozná. 

Bartók István képviselő 

Nem javasolja, hogy az ingatlant átvegye tóle, fizessék ki a költségeket, amit hivatalosan ki róttak rájuk. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy nem kell az önkormányzatnak az ingatlan. 

2019. november 25-ei képviselő-testületi ülésen szándék nyilatkozatot hozott a testület, hogy keretszerződést 

kíván kötni a Budapesti Műszaki Egyetem — Mezőszemerei Civil Egyesület és az Önkormányzat. Akkor 

elhangzott, hogy a keretszerződés tervezetet bóvítse ki az önkormányzat olyan elemekkel, hogy Mezőszemere 

község fejlődését elósegító gondolatok legyenek benne. 

Elkészült a keretszerződést, melyet ismertet. 

Kérdezi, hogy ennek megfelelóen elfogadható-e a módosított keretszerződés. 

Ezzel kapcsolatban az Önkormányzatnak nincs kötelezettsége, mindenre nyitott az Önkormányzat. Egy-egy 

projekt kapcsán külön szerződések kerülnek megkötésre. 

Bukta Gábor képviselő 

Kérdezi, hogy ha az egyetem tábort épít Mezőszemerén és lemondanak róla, akkor az Önkormányzat 

tulajdonába kerül, és eszmei értéke emelkedik. 

Bukta Sándor (Mezőszemere, Somogyi B. út  helyi 

lakos 

Kérdezi, hogy szállást ki ad ezeknek a hallgatóknak? 

Bukta József (Mezőszemere. Szabadság út 104) helyi lakos 

Kérdezi, hogy ténylegesen mit szeretnének megvalósítani a községben? 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy a község területén lévő ártézi kutak, amik már csak csurdogálnak, ki tisztítása, víz 

bevizsgálása. Ahol bőven ad vizet a kút annak közelében egy épület megvétele, szódavízkészítésre. 

Buszmegállók építése. 

Legsürgetőbb kérdés a vízzel való kapcsolati tevékenység, vízben jártas emberek véleményét ki kérik hozzá. 



 

Bukta Sándor (Mezőszemere, Somogyi B. út 3.) helyi lakos 

Elmondja, hogy feljött a víz, szeretné elmondani, hogy a vezetékes víz nagyon hypós, jó minóségű vizük van, 

nem érti, hogy miért kell folyamatosan adagolni bele a hypót. 

Amióta átvette az üzemeltetést az ÉRV Zrt, azóta nincs jó minőségü vize Mezőszemerének. Elmondja, 

hogy 30 évig jó volt a víz minősége, szerinte lehet megoldást találni. 

Jakab Gábor pylgármester 

Elmondja, hogy testületi ülésen sokat felmerül ez a gond, de nem találtak rá még megoldást. 

Bukta Gábor képviselő 

Javasolja, hogy hívja meg a testület az ÉRV igazgatóját testületi ülésre, s megkérdezni, hogy miért van szükség 

a folyamatos hypóra. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy felkéri a kirendeltség-vezetót, hogy írásban keresse meg az ÉRV igazgatóját a felmerült 

problémával kapcsolatban. 

Kérdezi, hogy az elhangzott módosított keretszerződés megfelel-e? A 

testületnek fel kell hatalmazni, hogy szerződést aláírjam. 

Bukta Sándor (Mezőszemere* Somogyi út 3.) helyi lakos 

Elmondj a, hogy az Ovoda és a Gondozási központ között a telefon vezeték nagyon lelógnak, a fák bele érnek, 

s ha vihar lesz, akkor azokat a vezetéket elszakadhatnak és nem lesz telefon, internet szolgáltatás. 

Gazsi László alpolgármester 

A szolgáltató feladata, hogy a vezetékbe nyúló fákat gallyazza le, nem az Önkormányzat feladata a gallyazás. 

Tóth Róbert képviselő 

Elmondja, hogy a Tárkányi úton az önkormányzati ingatlanoknál nagymennyiségú szemét van lerakva, van, 

ami zsákokban van. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy az a szemét nem oda lett irányítva, el fog kerülni onnan, mert nem ott van a szemét helye. 

Járja a fhlut, bejelentett szemetet vesz észre, van, amit belehet azonosítani számlák, levelek alapján, de van, 

amit nem. 

Közös törekvésünk, hogy ne legyen szemét lerakóhely, kéri, hogy mindenki jelezze, ha ilyet vesz észre, a 

polgárőrök jeleznek, amit megköszön nekik. 

Bukta Gvörgvné (Mezőszemere. Szabadság út 42.) helyi lakos 

Szelektív hulladékgyűjtó van a Bem út és Szabadság útkereszteződésben lerakva, sajnos nem megfelelő 

szemét kerül a tárolókba, a közmunkások sem figyelnek erre. 
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Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy jelenleg nem üzemel az ott elhelyezett kamera, ami nagyon jó lenne, ha működne, s akkor be 

tudnák azonosítani az elkövetóket. 

Kéri, hogy mindenki jelezzen azonnal, ha észreveszi a szemétkupacokat. 
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Molnár Irén képviselő 

Javasolja, hogy a Falubuszt az önkormányzat állítsa be legalább két alkalommal Mezőkövesdre, hogy a 

lakosok át tudjanak menni, bevásárolni piaci napokon. 

Másik kérdése, a sportpálya rendbetétele, mvesítése a sportegyesület feladata lesz, ha megalakulnak. A 

vállalkozónak a mvesítést el kellene végezni, mert benne volt a pályázati pénzbe. 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy ha tavaszodik, akkor próba képpen beindítja a Mezőkövesdi járatot. 

A sportpálya építését elvégzó vállalkozóval személyesen szeretne találkozni és megbeszélni a hiányosságokat. 

Molnár Irén képviselő 

Javasolja, hogy sok a hiányosság a Gondozási Központban, a testület is tudna segíteni, ha a tiszteletdíjából 

adna támogatást. 

Kérdezi a testületet, hogy mit szólnak hozzá? 

Jakab Gábor polgármester 

Elmondja, hogy ó támogatja a kezdeményezést. 

Megköszönte a képviselő-testület tagjainak a hozzászólását, s mivel további hozzászólás és kérdés nem 

érkezett a nyílt testületi ülést 17 óra 50 perckor bezárta, az ülés zárt ülés keretei között folytatódik. 

K.m.f. 

akab GaborSzéll Gáborné Blaskó Erzsébet polgármesterJegyző nevében és 

megbízásából 

 Jegyzőkönyv hitelesítők 

Kriston Istvánné olnár rén képviseló képviselő 

-vezetó 


