JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 27-én,
15,00 órakor tartott nyílt ülésén.

Rendelet száma

Tárgya

1/2009. (I.28.)

Az
önkormányzat
települési
szilárd
hulladékkal
közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról.

2/2009. (II.01.)

Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról.

Határozat száma

Tárgya

1/2009. (I.27.)

Az önkormányzat székhely címének változásáról.

2/2009. (I.27.)

Táborvezetıi állásra pályázat kiírásáról.

3/2009. (I.27.)
4/2009. (I.27.)
5/2009. (I.27.)

kapcsolatos

A Faluház-könyvtár nyitvatartásáról szóló 193/2008 (XII.23.) sz. határozat
visszavonásáról.
Az újszülöttek támogatásáról szóló 89/2006. (II.28.) sz. határozat
visszavonásáról.
Vidékfejlesztési Iroda (Istenmezeje) mőködéséhez 100.000.- Ft-os
kamatmentes kölcsön nyújtásáról

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Péter alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselı
Huszár Ernıné képviselı
Koska István képviselı
Kosztik Imréné képviselı
Simonné Koska Katalin képviselı
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı
Holló Eszter Júlia aljegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı igazoltan van
távol, a testület határozatképes. Kérdi a képviselıket, hogy a meghívóban szereplı napirendi
pontok tárgyalásával egyetértenek-e?
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalásával egyhangúlag
egyetértett.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.
fordulós tárgyalása
Zagyva Ferencné: Minden a tavalyi szinten lett betervezve, 4 millió forint tartalékot képeztek.
A jelenlegi gazdasági helyzetben nehéz lesz, de az intézményeknek mőködni kell. A védını
telefonját megoldották a közös vonalról, 72 ezer forintot lehet így spórolni.
Kosztik Imréné: Kérdi a körjegyzıt, hogy a 2 %-os kereset kiegészítés mit jelent a
tervezésben.
Tarjányi Lászlóné: A Kjt.-ben benne van pár éve, ez kötelezı, hasonló az oktatási ágazat
keresetkiegészítéséhez, és jutalomra, vagy fizetésemelésre is fel lehet használni.
Kosztik Imréné: Gondolta, de nem volt biztos benne. Javasolja, hogy a költségvetésbıl
húzzák ki a képviselık közlönyét, 130 ezer forintot jelent egész évben, és szerinte elkerülhetı.
Zagyva Ferencné: Egyetért. A javasolt módosításokat átdolgozzák. A költségvetést a
következı ülésen kell elfogadni.
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletének módosítása
Zagyva Ferencné: A rendelettervezetben volt egy gépelési hiba, azt kell most a módosítással
javítani. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
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Bükkszék Község önkormányzata 1/2009. (I.28.) rendelete
a 2004. évi 7 (03. 31.), a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. Tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított 2004. évi 7. (03. 31) rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések

2. §.
A 2. számú melléklet „alkalmi (zsákos) hulladékszállítás díjtétele helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„A 2009. évi szolgáltatói díjtételek:
….
Alkalmi (zsákos) hulladékszállítás (kb. 80 l zsák)
198,- Ft + 40.- Ft (Áfa) = 238.…”
Hatálybalépés

3. §
E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Bükkszék, 2009. január 27.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Zagyva Ferencné: Az SZMSZ módosítására a hivatal címének – Szabadság tér 1-rıl, Dobó
István út 1-re – megváltozása miatt van szükség.
Holló Eszter: Az Államkincstárral egyeztetett, és 2009. január 1. napjától kellene elfogadni az
új címet, errıl egy határozat szükséges számukra.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a javaslattal, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
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1/2009. (01.27.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Képviselı-testülete kinyilvánítja hogy az Önkormányzat, valamint az
Önkormányzat munkáját segítı Körjegyzıségi Hivatal 2009. január 1.-tıl a Bükkszék Dobó
István u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben mőködik tovább. A folyamatos
mőködés érdekében a hivatalos szervek és hatóságok felé a változás bejelentések év elejével
megkezdıdtek. A Szervezeti és Mőködési Szabályzata hatályosítása szükséges.
A testület felhívja a polgármestert és a körjegyzıt a változás-bejelentık elkésztésére, valamint
a hivatal dolgozóit munkájuk során a megváltozott adatok használatára
Felelıs: polgármester, körjegyzı, hivatali dolgozók
Határidı: értelemszerő, folyamatos
Zagyva Ferencné: A székhelyváltozásról rendelettel kell módosítani az SZMSZ-t. Aki
egyetért a rendelettervezettel, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2/2009. (II.01.) RENDELETE
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 18.
§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve mőködésének részletes szabályairól,
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására. az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2007.(04.04.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések
2.§.
(1) A rendelet 1.§ szakasz (2) bekezdése az alábbira módosul:
- Székhelye: Bükkszék Dobó u. 1.”
(2) A rendelet 22.§ szakasz (1) bekezdése „Székhely” szövegrész után az alábbiakra
módosul:
Székhely: 3335 Bükkszék, Dobó István u. 1.
Hatálybalépés, záró rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet 2009. február 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
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2009. január 27.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

IV. napirendi pont: Az Ifjúsági Tábor táborvezetıi álláspályázatának kiírásáról való
döntés
Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy helyben jelentessék meg a hirdetést. Már decemberben
eldıl az iskolákban, hogy hová mennek táborozni. Eddig 7 hónapra volt felvéve a
táborvezetı, szerinte a maradék 5 hónapban is tudna mit csinálni.
Huszár Ernıné: A tábor valószínő, hogy egészében Bükkszéké lesz, és úgy érzi magáénak az
állást a vezetı, ha egész évre, de inkább 4-5 évre szól a szerzıdése.
Koska István: Egyetért, 5 év a jó, mert egyik év húzza a másikat.
Bozó Péter: A hirdetés szövegében legyen benne, hogy egy évet alkalmasságra adnak.
Alkalmasság esetén meghosszabbítható a szerzıdés. A kiírásból lehessen látni, hogy
nyereségérdekeltségrıl van szó, a tábornak pénzt kell hoznia. Jó ötlet a 4-5 év, de télen ne
tartózkodjon kint a vezetı, mert a főtés nagyon drága. Egyszer egy nap menjen ki szétnézni,
de a nap többi részét máshol töltse. Télen besegíthet más munkákba is.
Simonné Koska Katalin: Egyetért, legyen megállapítva egy minimál nyereség. A keresetét is
döntsék el.
Zagyva Ferencné: A szerzıdés elvileg 5 év, 1 év próbaidıvel. Nyáron kötetlen munkaidı,
télen pedig 4 órás. A nyereségorientáltsággal szintén egyetért. A téli idıszakban a tábor
területén dolgozó közhasznúakra is oda tud figyelni a táborvezetı.
Huszár Ernıné: Meg kell nézni, hogy a törvény szerint mennyi lehet a próbaidı.
Kosztik Imréné: Másképp kell belefogalmazni, és szerinte is helyben hirdessék.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy február 13-ig írják ki a hirdetést a táborvezetıi
állásra, helyben, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
2/2009. (I.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselı-testülete pályázatot ír ki a bükkszéki Ifjúsági Tábor táborvezetıi
tisztségére.
A állás határozott idejő munkaszerzıdéses munkaviszony, idıtartama 2009. március 1.-tıl
2009. december 31-ig, mely közös megegyezéssel meghosszabbítható.
Elvárt képesítés: minimum középfokú végzettség.
Elınyt jelent: - hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
- bükkszéki lakóhely, illetve tartózkodási hely
Bérezés megegyezés szerint.
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Határidı: 2009. február 13.
Felelıs: polgármester
Faluház–könyvtár nyitvatartásáról
Zagyva Ferencné: A Faluház-könyvtár heti 20 órás nyitva tartását a kistérség visszavonta,
elég a heti 6 óra is. A testületnek is vissza kellene vonnia az errıl szóló határozatot. Aki
egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
3/2009. (I.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a 193/2008 (XII.23.) számú
határozatát. A könyvtár nyitvatartási ideje az alábbi:
Péntek: 13,00 – 17,00 óráig
Szombat: 9,00 – 12,00 óráig
A nyitva tartási rend 2009. február 1.-tıl hatályos. A testület felhívja a faluház vezetıt, hogy a
nyitva tartási idıt tartsa be.
Felelıs: Faluház vezetı
Határidı: 2009. február 1.-tıl visszavonásig
V. napirendi pont: Egyebek
Vol t

tsz

iroda garázsáról

Zagyva Ferencné: Megkereste istenmezeje polgármestere, hogy a volt tsz irodásnál lévı – az
önkormányzat nevére bejegyzett – 29 m2-es garázs használati jogáról lemondana-e a testület?
Véleménye szerint a garázsra szüksége van az önkormányzatnak, és ne mondjanak le róla.
A képviselıtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Siroki iskola válaszáról
Zagyva Ferencné: korábban jelezte a testület a siroki általános iskola vezetıinek, hogy tanítási
idı alatt, biztonsági okokból tartsák zárva az iskolát. Megkapták a választ, melyben jelzik,
hogy közös udvaruk van a napközis konyhával, és az áruszállítások miatt nem tudják bezárni
a kaput. A gyerekek biztonságára pedig fokozottan figyelnek. (Az iskolaigazgató válaszát szó
szerint felolvassa.)
Huszár Ernıné: Más iskolákba sem lehet bemenni délután 4 óráig. Érti a siroki iskola
aggályait, de a védelem akkor sem megoldott. Gondolkodhatnának pedellus alkalmazásán,
esetleg megoldást jelentene. Mi a véleménye a körjegyzınek?
Tarjányi Lászlóné: Véleménye szerint ha a konyhák hátulról nyílnának, akkor lehetne
pedellust alkalmazni. Kér irányú anyagi vonzata van, az egyik az épület átalakításának
költsége, a másik a pedellus bére. A képviselık tudják, hogy az iskola mőködési költségeinek
normatívával nem fedezett részét Sirok Község Önkormányzata vállalta. Valószínő, hogy
ezen költségeket nem tudják vállalni. Javasolja a testületnek, hogy közös testületi ülésen
vessék fel a javaslatukat. A biztonság terén történtek változások, sajnos már az iskolabuszon
is egymásnak estek a gyerekek, a polgárırség segítségét kellett kérni. A polgárırség
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segítségét már korábban is kérte az iskola, pont a biztonság érdekében a délutáni
idıpontokban amikor a szülık jönnek a gyerekekért több esetben polgárır is tartózkodik az
iskola bejáratánál.
Kosztik Imréné: Mert a gyerekek tisztában vannak azzal, hogy a pedagógusoknak nincsenek
jogaik, csak kötelességeik.
Zagyva Ferencné: Csupán a kapu becsukására és kinyitására kellene odafigyelni egy
embernek. Ez nem olyan nagy kérés annak érdekében, hogy biztonságban legyenek a
gyerekek és a pedagógusok. A napközbeni ki-be járkálása idegeneknek a tanítás rovására
megy.
Újszülöttek

támogatásáról

Zagyva Ferencné: Már többször felmerült, hogy az elızı testület újszülöttek támogatásáról
szóló határozata nem szolgálja azt a célt, amiért létrehozták: nem segíti a családok, gyerekek
községben maradását. Így nincs értelme a támogatásnak, különösen, hogy az önkormányzat is
rossz anyagi helyzetben van. A folyamatban lévı kérelmekre természetesen még fizetnek, de
aki egyetért azzal, hogy 2009. február elsejétıl vonják vissza a 89/2006.(II.28.)
önkormányzati határozatot, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
4/2009. (I.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. február 1. napjával visszavonja
az újszülöttek támogatásáról szóló, 89/2006. (II.28.) sz. határozatát.
Határidı: 2009. február 1.
Felelıs: polgármester
Vidékfejlesztési iroda támogatásáról
Zagyva Ferencné: Megkereste az istenmezejei polgármester azzal a kéréssel, hogy kölcsönnel
támogassa az önkormányzat a náluk mőködı védékfejlesztési (LEADER) irodát. Év végén
természetesen visszaadnák a kamatmentes kölcsönt.
Tarjányi Lászlóné: Sirok 300 ezer forint kölcsönt adott.
Bozó Péter: Javasolja, hogy segítsenek. Bükkszék is oda adja be a pályázatait.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért 100 ezer forint kamatmentes kölcsön 2009. december 31-ig
történı adásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
5/2009. (I.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Vidékfejlesztési Iroda
(Istenmezeje) mőködéséhez 100.000.- Ft kamatmentes kölcsön nyújtásával, 2009. december
31-i visszafizetéssel.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti összeg átutalása felıl intézkedjen.
Felelıs: polgármester
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Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Rákóczi út támfaláról
Zagyva Ferencné: Kint voltak a Rákóczi úton, és megnézték a már korábban tárgyalt támfalat.
Egyértelmően a kerítés alapjáról van szó. Az ingatlan megerısítése mindenkor a tulajdonos
feladata.
Bozó Péter: Ez 6 ingatlant érint.
Holló Eszter: A tulajdonosok költségére ki lehet méretni az utat.
Zagyva Ferencné: Kéri a jegyzıket, hogy keressék meg a vonatkozó jogszabályt, és
válaszoljanak.
Védını alkalmazásáról
Zagyva Ferencné: A védını vállalkozásban kezdte a munkáját, júliusban férjhez megy, és
most elbizonytalanodott, hogy milyen formában dolgozzon. Istenmezején tölt
3 napot, Szajlán 2-t, Bükkszéken pedig 1-et, de Szajlán kevés az 1 nap. Most augusztusig
kellene meghosszabbítani a szerzıdését, mint helyettesítınek.
Tarjányi Lászlóné: Csak nincs kit helyettesíteni, mert nincs védını, tehát a helyettesítés
ebben az esetben nem jogszerő. Megbízási szerzıdéssel, vagy további jogviszonnyal jobb
lenne.
Holló Eszter: A közbeszerzési eljárást pedig érvényteleníteni kell.
Zagyva Ferencné: Két hétig várnak még ezzel a döntéssel, a következı ülésre elıkészítve
visszahozzák.
Polgárırség autójáról
Zagyva Ferencné: A polgárırség vásárolt egy autót, kéri a jegyzıket, hogy nézzenek már
utána az adózásának.
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy Sirokban február 14-én lesz az alapítványi bál, mindenkit
szeretettel várnak.
Iskolás gyermekekért alapítvány megszüntetésérıl
Bozó Lászlóné: Kérdi a körjegyzıt, hogy hogyan lehetne megszüntetni az alapítványt?
Tarjányi Lászlóné: A cégbíróságon kell kezdeményezni a megszüntetését. Szigorúak a
szabályai. Ha törvénytelenül mőködik, vagy nem mőködik, akkor az ügyész is
kezdeményezheti a megszüntetést.
Bozó Péter: Bükkszéken megszőnt az iskola, és ezért nyilvánítsa törvénytelennek a
mőködését az ügyész.
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Zagyva Ferencné: Bükkszéki gyerekek kirándulására használják fel a megmaradt pénzt, és
úgy menjenek a bíróságra, hogy üres a kassza.
Tarjányi Lászlóné: Utána néz, hogyan lehet a legkönnyebben megszüntetni az alapítványt.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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