
JEGYZŐKÖNYV

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. december 17-én 
16 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi üléséről.

Jelen vannak: 
Márok Csaba polgármester
Bán Balázs képviselő 
Cseke Ottó képviselő
Csizmadia Imre képviselő
Horváth László képviselő
Kis Attila képviselő
Salgó József képviselő
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő
Molnárné Troppert Mária képviselő
Sóki László képviselő
Tarány Sándor képviselő
Szántó István képviselő
Töttős Tibor képviselő
Virág Attila képviselő
Dr. Woth László jegyző
Kácsor Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető

Márok  Csaba   polgármester   köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  Mezőfalva 
képviselőtestülete  13 fővel  határozatképes.  A kiküldött  meghívóban  szereplő  napirendeket 
javasolja megtárgyalásra. 

A képviselőtestület a napirendekre tett ajánlást 14 igen szavazattal elfogadta. 

Napirend: 

1.) A közszolgáltatási díjak megállapítása 2009. évre

  Előadó:  Közszolgáltatók  

 
            Egyebek, bejelentések

Márok Csaba     polgármester köszönti Rosta Gyulát, a Dunanett Kft igazgatóját. A PEB 15-én 
ülésezett  a  közszolgáltatási  díjak  megállapításáról.  Felkéri  Szántó  István  elnök  urat, 
tájékoztassa a testületet a bizottsági ülésről.

Szántó  István képviselő,  a  Pénzügyi  Ellenőrző  és  Gazdasági  Bizottság  (PEB)  elnöke 
elmondja, hogy 15-ig két szolgáltató ajánlata érkezett be, valamint a hó-eltakarításra is jött 
ajánlat,  de  ezt  most  nem  tárgyalta  a  bizottság.  A  kéményseprés  6,5  %  emelés,  a 
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szennyvízszállítás  9,1  %-os  emelést  jelent.  A  bizottság  véleménye  az,  hogy ilyen  magas 
áremelést  nem javasolnak.  A  Dunanett  Kft  ma  kapott  ajánlatát  nem tudták  mélységében 
érdemben  tárgyalni.  A  bizottságnak  is  meg  kellett  ismernie  az  anyagot.  A  dunaújvárosi 
szemétlerakó július 16-án bezár, megoldást kell találni. 

Márok  Csaba     polgármester  szerint  azért  vagyunk  kényszerpályán,  mert  a  regionális 
társulásban – amiben mi is benne vagyunk - a várpalotai égető nem lesz, terve füstbe ment. 
Jelenleg meg kell oldani a hulladék elhelyezését, a megfelelő megoldást a Dunanett Kft tudja 
nyújtani.

Rosta  Gyula a  Dunanett  Kft  igazgatója  röviden  tájékoztatja  a  testületet  a  jelenlegi 
szemétlerakó helyzetéről.   A szemétlerakót  az Unióval egyeztetésben vállal  időpontban be 
kell  zárni,  helyette  június  16-ig  öt  éves  hulladékbefogadásra  alkalmas  uniós  szabványos 
hulladéklerakót építenek. Az előterjesztés tartalmazza ennek megtérülési költségét is. A PEB 
megbeszélésen abban állapodtak meg, hogy most a legmagasabb díjat kérik jóváhagyni, ami 
azt  jelenti,  hogy  márciusban  ismét  visszajönnek  az  anyaggal  és  tárgyalnak.  Ha  addig 
Mezőfalva  talál  egy  kedvezőbb  megoldást  a  hulladék  lerakására,  akkor  nem  fogják 
érvényesíteni a többletköltséget a számlában.

Márok  Csaba     polgármester  elmondja,  hogy  a  két  számsor  között  van  egy  inflációs 
növekmény és van ezen felüli összeg, ami a hulladéklerakó többletköltségét jeleni. Most nem 
látunk más lehetőséget.

Csizmadia Imre képviselő hozzáteszi, hogy a jelenlegi díjemelés 8,8 %-os lesz, az idei évi 
összeg,  amit  ki  kell  fizetni,  akkor jövőre 770 Ft-tal  kell  többet  fizetni,  plusz az új  lerakó 
építése  és  elhelyezési  díja.  Ha  márciusig  találunk  hulladéklerakási  lehetőséget,  akkor  a 
szolgáltatónk elszállítja oda. 

Szántó István képviselő, a bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság – alkudozás után –  a 
8,8  %-os  emelést  elfogadásra  javasolja  a  testületnek.  Muszáj  a  szemetet  biztonságosan 
elhelyezni, ez kényszerhelyzet.

Virág István képviselő úgy gondolja, hogy meg kell keresni a sárbogárdi szemétlerakót is, ha 
az embereknek ez a számla sok, majd kidobják a szemetet a közterületen.

Márok Csaba     polgármester szerint mindenkit meg lehet keresni márciusig, a Dunanett Kft 
oda  szállítja,  ahová  mondjuk.  Sajnos  tényleg  kirakják  a  szemetet,  képtelenek  vagyunk 
folyamatosan rendet tartani. Ezzel a díjmegállapítással nem tudunk mit kezdeni. Ha 200 Ft-
nál olcsóbb Sárbogárd, akkor azt  kell  választani.  Hosszú távon is kell  gondolkodni,  ha az 
elképzelések  igazak  és  megvalósul  egy  hasznosító,  akkor  az  a  lakosság  szempontjából 
megbízhatóságot fog jelenteni. A keletkezett szemetet csökkenteni kell. A PEB javaslatának 
elfogadását kéri a képviselőtestülettől, rendelet lévén név szerinti szavazással.

A képviselőtestület név szerinti szavazással: 
Márok Csaba polgármester igen,
Bán Balázs képviselő igen,
Cseke Ottó képviselő igen,
Csizmadia Imre képviselő igen,
Horváth László képviselő igen,
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Kis Attila képviselő igen,
Salgó József képviselő igen,
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő igen,
Molnárné Troppert Mária képviselő igen,
Sóki László képviselő igen,
Tarány Sándor képviselő igen,
Szántó István képviselő igen,
Töttős Tibor képviselő igen,
Virág Attila képviselő igen szavazatával, - 14 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2008. (XII. 18.) számú rendelete

a kommunális hulladék szállítási közszolgáltatási díjak megállapításáról

1.§  A  szemétszállítási  kommunális  hulladék  közszolgáltatás  díja  Mezőfalva  területén  az 
alábbiak:

a.) 120 literes edényzet esetén ürítési díj edényenként         159.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
b.) 240 literes edényzet estén ürítési díj edényenként           300.- Ft/ürítés + 20 % Áfa
c.) Minimális közszolgáltatási díj ingatlanonként havonta

egyedülállók esetében:                                                     585 Ft/hónap + 20 % Áfa
d.) Minimális közszolgáltatási díj ingatlanonként havonta   743.- Ft/hónap + 20 % Áfa

(240 literes ürítésével)

2.§ Jelen rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.

3.§ Jelen rendelet hatályba lépésével a 1/2008. ( I. 31.) sz. Rendelet hatályát veszti.

Márok Csaba             Dr. Woth László
Polgármester        jegyző

Márok  Csaba     polgármester  a  másik  két  előterjesztés  kapcsán  tájékoztat  arról,  hogy  a 
kéményseprő cég képviselője itt volt, jelezte, hogy a mai ülésen nem tud itt lenni. A bizottság 
is megfontolja az emelést, erre visszatérünk. A másik a szennyvízszállítás.  Sajnos az emberek 
nem csak a szemetet dobják ki, de a szennyvizet is a kertbe engedik. Amit Bognár József 
elszállít, az igen kevés. Ha nem értünk egyet az általa javasolt árral, akkor kérdés találunk-e 
másik vállalkozót erre a feladatra. 

Csizmadia  Imre képviselő  indokolatlannak  tartja  a  lakosság  ilyen  szintű  terhelését. 
Nagyvenyimről  lehet  áthozni  ilyen  jellegű  kapacitást.  Ki  kell  deríteni,  hol  van  illegális 
szennyvízelhelyezés, ne azzal fizettessünk, aki egyébként is szállíttat. 
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Szántó  István képviselő,  a  PEB  elnöke  sajnálja,  hogy  egyik  szolgáltató  sem  fejtette  ki 
számszakilag az emelést. Ebben a díjban benne van az el nem szállított szennyvíz is. Nem 
gondolja, hogy nagyvenyimről átjöhet a vállalkozó, kérdés van-e engedélye ehhez. Nem bízik 
abban, hogy felderítjük az illegális szennyvízlerakókat.

Sóki László képviselő szerint ne sújtsuk díjemeléssel azt a lakos, aki hivatalosan elviteti a 
szennyvízét. A PEB ülésnek volt alapvonala és kimondta, hogy nem kellene a szolgáltatóktól 
áremelést  elfogadni.  Van  szabad  kapacitás,  fogunk  találni  Bognár  József  helyett  más 
szolgáltatót. Nem támogat ilyen mérvű emelést a szippantásban. 

Kis Attila     képviselő a kéményseprő vállalt estében is javasolja az igazgatót meghallgatni.

Márok Csaba     polgármester véleménye, hogy pontosítást kell kérni az emelés mértékére. A 
kéményseprő esetében sok kéményt megvizsgáltak, és sokat nem tudtak megnézni, mert nem 
engedik  be  őket.  Mindkét  vállalkozóval  pontosítani  kell  a  leadott  ajánlatukat.  Ennek 
elfogadását kéri a testülettől.

A képviselőtestület 14 igen szavazattal egyetértett az ajánlatok pontosításával.

Márok Csaba     polgármester köszönti dr. Jászka Ernőt a Kistérségi Társulás irodavezetőjét. A 
Dunaújvárosi Kistérségi Társulás elhatározta a szociális feladatok kistérségi szintű ellátását. 
Elérkeztek oda, hogy el kellett volna fogadnia a dunaújvárosi közgyűlésnek is, de előzmény 
nélkül már a bizottsági szinten levették a napirendről. A közgyűlés szavazott róla, elutasította. 
Az a veszély áll fenn, hogy ha a társulás a szociális feladatok közül nem szervez meg valamit, 
akkor  elveszíti  a  normatívára  való  jogosultságát.  Nekünk  van  egy  társulásunk  iskolai  és 
óvodai  szinten,  ami  12 millió  forintos  nagyságrendet  jelent.  A költségvetés  elfogadásakor 
bennmarad a lehetőség, hogy 2009-ben ez történhet szerződéses formában, így kaptunk egy 
év  haladékot,  de  az  2010-től  már  nincs.   Nem  tudjuk,  hogy  mi  van  a  háttérben.  A 
szakszolgálatban a logopédusi munkát 1 fő bevonásával oldanánk meg, erre nem kapott volna 
normatívát  a  kistérség.  Eljutottunk  odáig,  hogy  az  előterjesztett  anyagban  is  történtek 
változások. 

Dr. Jászka Ernő irodavezető elmondja, hogy meg kell oldani a szociális feladatot, hogy a 
kistérség ne essen el valamennyi normatívától. Kaptunk egy évet. Az alapszolgáltatások közül 
egyszerre hármat kell megoldani. Röviden ismerteti a helyzetet.

Márok Csaba     polgármester tájékoztat arról, hogy Dr. Jászka Ernő által készített szerződés 
már módosult.  Ehhez Borbély Anikó aljegyzőnek több módosító javaslata volt, ezért ez az 
átdolgozott  forma került  kiküldésre.  A tulajdonjogot  nem tudjuk átadni.  Ami szükséges  a 
feladat  ellátásához,  azt  át  kell  adni.  Dunaújvárossal  kommunikációs  hiba  is  volt.  Ha 
elfogadjuk az ellátási szerződést, mikortól válik hatályossá?

Dr. Jászka Ernő irodavezető elmondja, hogy ha Dunaújváros nem fogja jóváhagyni, akkor 
egy  határozattal  hatályon  kívül  lehet  helyezni.  Az  idő  rövid,  döntsünk  ezen  az  ülésen  a 
szerződés  elfogadásáról,  mert  utána  már  könnyebben  lehet  haladni.  Addig  nem terjesztik 
Dunaújváros elé, amíg minden társult település el nem fogadja. 

Borbély  Anikó aljegyző  átnézte  az anyagot,  ehhez  csak pontosításokat  beszéltek  meg.  A 
térítési  díjak megállapítására  is  volt  felvetése.  Ez rendeletalkotási  kötelezettség.  Volt  még 
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olyan  kérdése  is,  hogy ha használatba  adjuk az  irodahelyiséget  térítésmentesen,  akkor  mi 
fogjuk-e fizetni  a  rezsit.  A fénymásolás,  a  papír,  a  festék és egyéb  dolgok drágák,  sok a 
költség. Felvetés volt még, hogy amit nem fedez a normatíva, azzal mi lesz, erre lesz tagi 
hozzájárulás.

Kérdést tettek fel: Horváth László, Sóki László, Csizmadia Imre képviselők.

Dr.  Jászka Ernő irodavezető  elmondja,  hogy a  rezsit  nem tudják átvállalni,  ez  nem fog 
kijönni a normatívából. Ha mindenhol átvállalnák, akkor a tagi hozzájárulás fog jelentősen 
növekedni.  A  tervezet  szerint  megtakarítás  lesz,  az  elfogadott  törvény  megemelte  a 
normatívákat. A társadalmi gondozók megbízási díjasok, tehát nincs elbocsátás. Nem tudják 
garantálni,  hogy  hány  főt  tudnak  foglalkoztatni.  Valamennyi  megbízásos  szerződéssel 
foglalkoztatottat nem tudnak átvenni. Ha tartósan csökken az ellátotti létszám, akkor csökken 
a megbízásos szerződéssel foglalkoztatottak száma is. Azért nem bocsátunk el a településről 
valakit, hogy máshonnan meg hozzunk ide munkaerőt.

Márok  Csaba     polgármester  elfogadásra  javasolja  az  ellátási  szerződést,  kéri  a  testület 
döntését.

A képviselőtestület 14 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

117/2008.(XII. 17.) Ök.sz. képviselőtestületi határozat

Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselőtestülete  a  Dunaújvárosi 
Kistérség  Többcélú  Kistérségi  Társulás  szociális  alapfeladatok  ellátásáról  szóló 
Feladat-ellátási Szerződést a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Cseke Ottó és Csizmadia Imre képviselők távoztak az ülésteremből.

Márok Csaba     polgármester tájékoztatás ad arról, hogy a csatorna Gesztori Szerződés alapján 
a szerződésmódosítás aláírásra került és visszaküldtük. A kiválasztott projektmenedzserrel 19-
én kötünk szerződést. A Gesztori Szerződés alapján lehetőségünk van a feladatok megoldása 
érdekében  szakembert  alkalmazni.  Az  így  felmerült  költség  a  pályázatban  résztvevő 
települések közös költsége lesz. A pályázati kiírás és szerződés alapján a második fordulós 
pályázat benyújtásáig a pályázatban résztvevő önkormányzatoknak meg kell alakítaniuk a jogi 
személyiséggel rendelkező társulásokat a második fordulós feladatok megoldására. A társulás 
megalakításával kapcsolatos jogi munkák elvégzésére – egyeztetve a résztvevő települések 
polgármestereivel árajánlatot kértünk különböző vállalkozóktól és jogászokról. A beérkezett 
ajánlatok  a  következők voltak:  Hangonyi  Zoltán  Miskolcról  165 e  Ft  + Áfa,  Pintérné  dr. 
Szekercés Anna 320 e Ft + Áfa, és 20 e Ft egyéb költség, Dr. Galambos Dénes 100 e Ft + Áfa 
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ajánlatot  adott.  Megtárgyalva  az  érintett  települések  polgármestereivel  is,  javasoljuk  a 
képviselőtestületnek, hogy a társulás megalakításának jogi munkáival a legjobb ajánlatot adó 
és egyben a pályázók ügyeivel leginkább tisztában lévő Dr. Galambos Dénest bízzuk meg. 
Kérem, hogy a szerződés aláírására a felhatalmazást a képviselőtestület adja meg. 

A képviselőtestület 12 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

118/2008.(XII. 17.) Ök.sz. képviselőtestületi határozat

Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselőtestülete,  mint  a  közös 
csatorna-beruházás  gesztora  a  jogi  személyiségű  társulás  megalakításának  jogi 
munkáival  Dr.  Galambos  Dénes  ügyvédet  bízza  meg  100.000  Ft  +  Áfa  díjazás 
ellenében.  A megbízási  díj  tartalmazza  a társulás Alapító  Okiratának elkészítését, 
bejegyzését. 

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: a szerződés aláírására 2009.01.15.

A Közép-Duna Vidéke hulladékgazdálkodási rendszer nehéz jogi nyelvezetű anyag, tartottak 
tőle, nehogy kétféle elfogadás legyen. Világosan kéne látni a dunaújvárosi dolgokat, benne 
vagyunk,  vagy sem.  A Közép-Duna Vidéke társulás vezetője  horribilis  számokról  beszélt, 
mint szemétszállítási díjról. Most az éves díj kb. 800 Ft. Várpalota és oroszlány megbukott, 
ott sem lesz hulladéklerakó, el kell gondolkodni, ha kilépünk Dunaújvárosból, akkor mi lesz. 
Az adonyi  lerakó drágább lett.  Dunaújváros összeállt a Vasművel,  a Papírgyárral,  közösen 
csinálnak valamit, melyhez mi csatlakoznánk. Ezt a határozatot január végéig kell meghozni. 

Megkerestem  Dunaújvárosi  OTP-t  egy  ATM  felvevőhely  kitelepítésére,  melyet  kellően 
megindokoltam. Ekkora településen nagy szükség lenne erre. 

Cseke Ottó képviselő visszatért az ülésterembe.

Márok  Csaba     polgármester  tájékoztatja  a  képviselőtestületet,  hogy  a  LEADER Program 
keretében  lehetőségünk  van  pályázni  buszöblök  kialakítására  és  buszvárók  építésére.  A 
feltételek eléggé kedvezőek,  a pályázathoz való csatlakozás  önrészt nem igényel,  az ÁFA 
megfizetése  jelentkezik  kötelezettségként.  Kéri  a  testületet,  hogy  értsen  egyet  a  pályázat 
benyújtásával és azzal, hogy a felmerülő költségeket a költségvetési általános tartalék terhére 
biztosítja a képviselőtestület. 

A képviselőtestület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2008.(XII. 17.) Ök.sz. képviselőtestületi határozat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 
LEADER program keretében, a 6.352.01.01, pályázati azonosító számú, Mezőfalva 
Élőkörnyezet rehabilitáció című pályázatra, melynek keretén belül 2 db buszöböl és 
egy településkapu kerül kialakításra. A pályázat nettó összege, mely egyben a 
támogatás mértéke is, 29.818.200 Ft,  a  támogatás mértéke 100 %. A pályázat 
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megvalósítása során felmerülő Áfa összegét a képviselőtestület az általános tartalék 
terhére biztosítja. 

Felelős: Márok Csaba
Határidő: 2009. január 12. (pályázat beadására)

Horváth László képviselő elmondja, hogy egy évvel ezelőtt megkereste ez ügyben az OTP-t, 
de azóta sem reagáltak erre. Nagyon kemény üzleti alapon helyezik ki az ATM-eket. Kívánja, 
hogy sikerüljön, mert ez a helyzet a településhez méltatlan. 

Márok Csaba     polgármester tájékoztat arról, hogy a Magyar Államkincstár tartott ellenőrzést 
12 napon kersztül a hivatalban és az intézményeknél. Mindent végigjártak, jelentős problémát 
nem találtak, csak kisebb finomításokat kellett tenni. Volt még egy ellenőrzés a Gyermekjóléti 
Szolgálatnál,  ahol  egy  hiányosság  van,  nincs  intézményvezető,  szakképzettség 
vonatkozásában sem jó. Ha a Kistérségi Társulás átszervezése el tud indulni, akkor nem, de ha 
nem akkor ki kell írni a vezetői állásra a pályázatot.

Tájékoztatom a  tisztelt  képviselőtestületet,  hogy Dr.  Tassy Péter,  aki  az  OALI-val  kötött 
szerződés alapján a II. körzet háziorvosi teendőit ellátja, 2008. november 25-én  háziorvosi 
szakvizsgát  tett.  A  háziorvosi  szakvizsga  megszerzésével  az  OALI-val  kötött  szerződés 
teljesült, és egyben meg is szűnt. Ezért a II. háziorvosi körzetbe Dr. Tassy Pétert szeretnénk a 
háziorvosi teendőkkel megbízni. 

A képviselőtestület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

120/2008.(XII. 17.) Ök.sz. képviselőtestületi határozat

Mezőfalva  Nagyközség  Önkormányzatának Képviselőtestülete  a  Mezőfalva  II.  sz. 
háziorvosi  körzetbe  közalkalmazott  jogviszonyba  alkalmazza  Dr.  Tassy  Péter 
háziorvostan szakorvost 2009. február 1-jei hatállyal.  Munkabére a Közalkalmazotti 
Bértábla  szerint,  156.600.-Ft  garantált  illetmény,  +  munkáltatói  döntés  alapján 
194.400.-Ft és 2 középfokú nyelvpótlék 20.000.-Ft, összesen bruttó havi 371.000.-Ft. 
Egyben  az  OALI-val  kötött  szerződést  az  OALI-val  közös  megegyezéssel 
megszünteti  és  kéri  az  OALI-t,  hogy  Dr.  Tassy  Péter  jogviszonyát  „áthelyezés” 
indokkal szüntesse meg. 

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: a jogviszony megszüntetésére 2009. 02.01.

A Könyvtár és Művelődési Ház átszervezéséről Hiller István miniszter úrnak írtunk levelet, 
hogy a törvény alapján véleményezze azt. Mellékeltük a határozati javaslatot, az SZMSZ-t. A 
miniszter  úr  30  nap  alatt  véleményez,  de  a  véleményét  nem kell  kötelezően  figyelembe 
vennünk. 

Pályáztunk  informatikai  eszközökre  iskolai  és  óvodai  szinten,  erre  kaptunk  pénzt. 
Eszközcsomag  TIOP-os  pályázatunkról  is  pozitív  elbírálás  van.  Folyamatban  van  a 
közbeszerzés, jövő év elején tudunk hozzájutni.
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A hótolásra van egy ajánlat, melyet egy Kft. Adott le, 6000 Ft + Áfa/óra a téli eltakarítás. 
Készenléti díjat is jelzett, de e nélkül is fenntartotta ajánlatát. Kiegészítést kell bekérni, kivel 
és milyen formában akarja biztosítani a feladat ellátását. Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

A képviselőtestület 13 igen szavazattal egyetértett a javaslattal.

Márok  Csaba     polgármester  köszönti  Baratiné  Hevesi  Irént,  akit  az  Oktatási-,  Kulturális 
Bizottságba külsős tagként megválasztott a képviselőtestület. Felkéri nevezettet, hogy tegye le 
az esküt.

Baratiné Hevesi Irén esküt tett.

Márok  Csaba     polgármester  gratulál  a  bizottság  új  tagjának,  és  jó  munkát  kíván  az 
elkövetkező időszakra.

Dr. Woth László jegyző elmondja, hogy ezen a héten az Alkotmánybíróság hatályon kívül 
helyezte a luxusadóról szóló törvényt,  ezért a 2006-ban hozott önkormányzati  rendeletet is 
hatályon kívül kell helyezni, erre a Közigazgatási Hivatal is felhívta a figyelmet. 

A képviselőtestület név szerinti szavazással: 
Márok Csaba polgármester igen,
Bán Balázs képviselő igen,
Cseke Ottó képviselő igen,
Horváth László képviselő igen,
Kis Attila képviselő igen,
Salgó József képviselő igen,
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő igen,
Molnárné Troppert Mária képviselő igen,
Sóki László képviselő igen,
Tarány Sándor képviselő igen,
Szántó István képviselő igen,
Töttős Tibor képviselő igen,
Virág Attila képviselő igen szavazatával, - 13 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2008. (XII. 18.) számú rendelete

a luxusadó rendelet hatályon kívül helyezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §.  /1/  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §. /1/ Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
         luxusadóról szóló 3/2006. (III.30.) ÖK. sz. Rendeletét hatályon kívül 
         helyezi.

        /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
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2. §. E rendelet 2008. december 18. napján lép hatályba.

Márok Csaba                                                                                      Dr. Woth László 
polgármester                                                                                                jegyző             

Márok Csaba     polgármester az étkezési térítési díj rendelettervezetére kéri a testület döntését. 
A rendelet a szociális étkeztetések esetében 4,5 % az egyéb étkeztetési forma esetében 5 %-
os, 15-20 Ft-os emelést tartalmaz. Név szerint kéri a képviselők szavazatait. 

A képviselőtestület név szerinti szavazással: 
Márok Csaba polgármester igen,
Cseke Ottó képviselő igen,
Bán Balázs képviselő igen,
Horváth László képviselő igen,
Kis Attila képviselő igen,
Salgó József képviselő igen,
Masinkáné Baranyai Mariann képviselő igen,
Molnárné Troppert Mária képviselő igen,
Sóki László képviselő igen,
Tarány Sándor képviselő igen,
Szántó István képviselő igen,
Töttős Tibor képviselő igen,
Virág Attila képviselő igen szavazatával, - 13 igen szavazattal – az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2008. (XII. 18.) számú rendelete

az önkormányzati fenntartású intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 
25/2007. (XII. 21.) rendeletének módosításáról

Mezőfalva  nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  egyes  pénzügyi 
tárgyú  törvények  módosításáról  szóló  2006.  évi  LXI.  törvény 228.  §  (2)  bekezdése 
alapján az általa fenntartott intézményekben fizetendő térítési díjakról szóló rendeletét 
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak alapján módosítja.

1. § A Rendelet 5. §-ában szereplő melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. § E rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba.

Márok Csaba Dr. Woth László
polgármester       jegyző
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Horváth  László képviselő  emlékeztet  arra,  hogy a  Környezetvédelmi  Bizottság  vezetőjét 
utasította a polgármester úr, hogy dolgozzanak az állattartó rendeleten. Erről nincs semmilyen 
információ,  sem  beszámoló  nem  jutott  el  a  testülethez.  Hajlandó-e  a  bizottság  ezzel 
foglalkozni és a polgármester következetesen érvényesíti-e ezt?

Virág  Attila képviselő  elmondja,  hogy  foglalkozott  ezzel  a  bizottság,  a  helyi  újságban 
megjelent.  Kérték,  hogy a  gazdák  is  vegyenek  részt  ezen  az  ülésen,  mely  a  Művelődési 
Házban volt megtartva. A jegyzőkönyv elkészült, de a testület nem kérte ezt a javaslatot.

Horváth László képviselő kéri, hogy a testület foglalkozzon ezzel a feladattal. 

Márok Csaba     polgármester a következő ülésen napirendre veszi ezt a témát.

Ezután  a  polgármester  úr  elmondja  évértékelő  beszédét,  mely  írásban  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi. 
Megköszöni a képviselőtestület egész évi munkáját, és más megtárgyalandó ügy nem lévén, 
az ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Woth László                 Márok Csaba
      Jegyző                             polgármester
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