
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án, 
15,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

3/2009. (II.17.)  Az önkormányzat 2008. évi költségvetése módosításáról 

4/2009. (II.17.) Az önkormányzat a 2009. évi költségvetésérıl 

5/2009. (II.17.) 
Az intézményekben folyó étkezésrıl, nyersanyagnormákról, a személyes 
gondoskodás keretében biztosított ellátások térítési díjairól szóló 
rendelete módosításáról. 

6/2009. (II.17.) Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 

Határozat száma Tárgya 

12/2009. (II.16.) 
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló határozati javaslat 
elfogadásáról. 

13/2009. (II.16.) 
Az önkormányzat 2009. évi vállalkozási tevékenységi díjainak 
elfogadásáról. 

14/2009. (II.16.) A háziorvos rendelési idejének megmaradásáról 

15/2009. (II.16.) 
A József Attila u. 6. szám alatti (régi) orvosi rendelı, szolgálati lakás 
funkciójának megszőnésérıl 

16/2009. (II.16.) 
Ravatalozó felújításához és faluközpont rendezéséhez, engedélyes tervek  
készíttetésérıl. 

17/2009. (II.16.) 
Az ÉRV által használt községi vízhálózat bérleti díjának 10 %-os 
emelésérıl. 

18/2009. (II.16.) 
Az önkormányzat iskolaegészségügy finanszírozásáról szóló 
181/2008.(XI.25.) sz. határozatának visszavonásáról. 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                  Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı 
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Janicsek Antal Károly képviselı (késve érkezett) 

                  Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                        
Távolmaradását bejelentette: Simonné Koska Katalin képviselı 
                                                                                          
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı 
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendég: Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
         
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 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: A módosításnál a bevételi oldalon szereplı összegek a kiadási oldalon is 
megjelennek. Aki egyetért a tervezettel, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3/2009. (II. 17.) REN DELETE  
A 2008. évi költségvetése módosításáról 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 74.§-a felhatalmazása alapján kapott jogkörben a 9/2008. (XI. 3) sz. rendelettel 
és a 11/2008. (XI. 26.) sz. rendelettel módosított 2008. évi költségvetésrıl szóló 2/2008. (II. 
12. ) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

Módosuló rendelkezések 
 

2. §. 
 

A képviselı-testület 2008. évi bevételi elıirányzatát 54 847 000.- Ft-tal növeli és 247 033 
000.- Ft, azaz kettıszáznegyvenhétmillió- harmincháromezer forintban állapítja meg. 
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3. §. 

 
A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
Intézményi mőködési bevétel: 439 000.- Ft 
Továbbszámlázott szolgáltatás: 139 000.- Ft 
Pótlék, bírság: 175 000.- Ft 
Telekadó zárolás: -1 621 000.- 
Iparőzési adó: 820 000.- 
Idegenforgalmi adó: 480 000.- 
Gépjármőadó: 785 000.- 
Normatív támogatások: 
Egyes szociális feladatokra adott kiegészítı támogatás 1 066 000.- Ft 
Központosított támogatás: 105 000.- Ft 
Véglegesen átvett pénzeszközök: 
OEP-tıl 639 000.- Ft 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 
Non-profit szervezettıl: 314 000.- Ft 
ÉRV Zrt-tıl zárolás: -286 000.- 
Mőködési célú, támogatás értékő bevétel: 220 000.- Ft 
Munkaügyi központ zárolása: -281 000.- Ft 
Mük. Fejezeti c. tám. Zárolása: -343.000.- Ft 
TEKI pályázat (tetıtér hivatal): 14 655 000.- Ft 
VT bevételek: 
Hitelfelvétel 34 210 000.- Ft 
Szállásdíj: 2 646 000.- Ft 
Traktor érték 685 000.- Ft 
 

4. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi kiadási elıirányzatát 54 847 000.- Ft-tal 
növeli és 247 033 000.- Ft, azaz kettıszáznegyvenhétmillió- harmincháromezer forintban 
állapítja forintban állapítja meg. 
 

5. §. 
 
A képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
 
Önkormányzat elszámolásai 218 000.- Ft 
Önkormányzati igazgatás 2 039 000.- Ft 
Az önkormányzat költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások: 
Város és községgazdálkodás 409 000.- Ft 
Rendszeres szociális pénzellátás 1 093 000.- Ft 
Temetkezéssel kapcsolatos feladatok: 99 000.-Ft 
Védınıi szolgáltatás: 220 000.- Ft 
Konyha 53 000.- Ft 
Közvilágítási feladatok: 363 000.- Ft 
Házi orvosi szolgáltatás: 139 000.- Ft 
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Állateü. Tev.: 35 000.- Ft 
Eseti pénzbeni gyermekvéd. ell: 116 000.- Ft 
Egyéb szórakoztató kult. tev: 254 000.- Ft 
Házi szoc. gondozás: 24 000.- Ft 
Mővelıdési Központ (Faluház): 26 000.- Ft 
Felhalmozási kiadások: 
Települési vízellátás: 1 552 000.- Ft 
ELMIB részvény: 111 000.- Ft 
Temetı kerítés: 43 000.- Ft 
Tartalék zárolása: - 4 143 000.- Ft 
Fejlesztési tartalék: 14 655 000.- Ft 
Vállalkozási kiadások 
VT felhalmozási: 
Kunszentmártoni táborrész: 35 108 000.- Ft 
Gázzsámoly: 148 000.- Ft 
VT mőködési: 
Ifkúsági tábor: 2 043 000.- Ft 
Strandfürdı: 305 000.- Ft 
Kertmozi: 88 000.- Ft 
Kemping zárolás: -151 000.- Ft 

6. §. 
 
A Képviselı-testület felhívja a körjegyzıt, hogy a fenti elıirányzat változások átvezetésérıl 
gondoskodjon. 
 

Hatálybalépés 
 

7. §. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. február 16. 
 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
      polgármester           körjegyzı 

 
II. napirendi pont: Beszámoló az átmeneti gazdálkodásról 
 
Zagyva Ferencné: A költségvetés elfogadásáig csak olyan kifizetések történtek, amik kötelezı 
jellegőek, mint pl. bér, rezsiköltség. Aki egyetért az errıl szóló határozati javaslattal, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2009.(II.16.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az átmeneti gazdálkodásról szóló  
határozati javaslatot elfogadta. 
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III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének 
elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Elsı körben részletesen átbeszélték a költségvetést. A tavalyi számokhoz 
igazítva, csak a mőködéséhez elengedhetetlenül szükséges költségeket tervezték be. 
Fejlesztéshez az esetlegesen benyújtandó pályázatok önrészét írták be. Sikerült 5 millió forint 
tartalékot képezni, véleménye szerint a költségvetés így kivitelezhetı és tartható. 
Javasolja, hogy a nyugdíjas klub tagjai is kapják meg ugyanazt a támogatást, mint a többi civil 
szervezet. Ez 50 ezer forintot jelent, az állatorvosnak fizetendı juttatásból ez már meg is lett 
spórolva. 
 
Bozó Péter: Egyetért, a következı kitétellel: legyen kihangsúlyozva, hogy ezért a 
támogatásért a tőzoltók és a polgárırök a falu közösségéért munkát végeznek. 
 
Szarvas Dénes: A költségvetés a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen készült. A tábor 
megvásárlása miatt az elıirányzat kisebb, mint az elızı évi eredeti elıirányzat volt. A 
bevételi oldalon a saját forrás 42,2 %, a kiadás 88 %. A költségvetés rendben lévı, 
egyensúlyban van, 2009 évben hitel felvétele nem szerepel benne. 183.692 ezer forint bevételi 
és kiadási fıösszeggel javasolja az elfogadását. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a 2009. évi költségvetés elfogadásával, kéri, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

BÜKKSZÉK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4/2009. (II.17.) REN DELETE  
 

a 2009. évi költségvetésérıl.  
 

Bükkszék  Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
tv. 65. §. /1/ bek.  alapján az 2009. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. §. 

A rendelet hatálya a képviselıtestületre, az önkormányzat intézményeire terjed ki.  
 

A költségvetés címrendje 
2. §. 

(12)  Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselıtestület a címrendet a 
(2) – (4)  bekezdés szerint állapítja meg.  
(2)   A  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények külön-
külön alkotnak egy-egy címet.  
(3)  Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.   
(4)  Az önkormányzat  költségvetésében szereplı nem intézményi  kiadások a 3. számú 
melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként külön-külön címet alkotnak.  
 

A költségvetésre vonatkozó rendelkezések  
3. §. 

(1) A Képviselıtestület az intézmények és a nem intézményi jellegő kiadások együttes 2008. 
évi költségvetését 
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138.692.000 Ft bevétellel,  
 
                         138.692.000 Ft kiadással, ezen belül:  
                                             28.019.000 Ft személyi juttatással, 
                                               8.499.000 Ft munkaadókat terhelı járulékokkal, 
                                             51.525.000 Ft dologi jellegő kiadásokkal, 
                                               2.562.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 
                                             17 793.000 Ft speciális célú támogatásokkal, 
                                             24.599.000 Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 
                                                    60.000 Ft vállalkozási tartalékkal, 
                                                5.635.000 Ft általános tartalékkal, 
         
állapítja meg.  
(2) A képviselıtestület a  költségvetés együttes összegébıl a vállalkozási tevékenység 
- bevételi elıirányzatát 16 034.000 Ft-ban, 
- kiadási elıirányzatát 16 034.000 Ft-ban állapítja meg. 

A kiadásokat: 
- 4 432.000 Ft személyi jellegő kiadásokkal, 
- 1 537.000 Ft munkaadókat terhelı járulékokkal, 
- 10 005.000 Ft dologi kiadásokkal, 
- 60.000 Ft vállalkozási tartalékkal állapítja meg. 

 
4. §.  

A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, 
az intézményi bevételek intézményenkénti, szakfeladatonkénti megbontását az l/A számú 
melléklet tartalmazza 

5. §. 
(1) Az igazgatási kiadások összesített, az önkormányzat költségvetésében szereplı nem 
intézményi kiadások összesített, a fejlesztési összesített, valamint a vállalkozási tevékenységi 
kiadásokat az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározott bontásban a 2. számú 
melléklet, a költségvetés mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.  
(2)  A Képviselıtestület a 2009. évi költségvetés az önkormányzat  költségvetésében szereplı 
nem intézményi /szakfeladatonkénti/, vállalkozási tevékenységenkénti   kiadási elıirányzatait 
az államháztartási és a költségvetési törvényben meghatározott bontásban, a 3. számú 
melléklet szerint, az intézményenkénti, szakfeladatonkénti létszámkeretet az 5. számú 
melléklet  szerint állapítja meg.  
 

6. §.  
(1)  A képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi  vállalkozási  tartalékát 60.000  Ft-ban 
állapítja meg. 

7.§. 
A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 

8.  §.  
 
A Képviselıtestület az általános tartalékát 5 635.000 Ft-ban , összegben állapítja meg.   
 

A költségvetés végrehajtása  
9. §.  
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(1)  A Képviselıtestület a 2009. évi költségvetés végrehajtását az államháztartási törvény, a 
végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.  
(2) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat 
felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület.   
 

10. §.  
A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelıs személyek a kiadási elıirányzatok 
felhasználását a bevételi elıirányzatok teljesítésének megfelelı ütemben, ahhoz igazodóan 
kötelesek biztosítani.   
 

Hatálybalépés 
11. §.  

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január l-tıl kell 
alkalmazni. 
A kihirdetésrıl a körjegyzı gondoskodik.  
 
B ü k k s z é k,  2009. február 16. 
 
 
             
                 Zagyva Ferencné                                Tarjányi Lászlóné  
                     Polgármester                                             körjegyzı           
 
IV. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata étkeztetésrıl, 
nyersanyagnormákról és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások, valamint a munkahelyi 
étkeztetés térítési díjairól szóló rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Kb. 7,5 % körüli emelésrıl van szó, korábban is átszámolták, ennyire jött 
ki az összeg a szabályozás szerint. Aki elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5/2009. (II.17.) REND ELETE  
  

Az intézményekben folyó étkezésrıl, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás 
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi 

étkeztetésrıl szóló 
rendelete módosításáról. 

 
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § 
(1) bek., a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés, a 
gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 147. §. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Általános rendelkezések 

1. §. 
Bükkszék Község Önkormányzata az intézményekben folyó étkezésrıl, 
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb 
szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésrıl szóló 1/2008 (II. 01.) sz. rendelettel 
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és az 5/2008. (IV. 28.) sz. rendelettel módosított 5/2007. (IV. 21. ) rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
Módosuló rendelkezések 

 
2. §. 

 
A rendelet 5.§-a (2) bekezdése a házi gondozásról törlésre kerül. 
 

3.§ 
 
A rendelet 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

 „6. §. 
Az intézmények nyersanyag normái a következık: 
-  szociális étkezés nyersanyagnorma 254.- Ft + 51.- Ft ÁFA = 305.- Ft 
- óvoda (háromszori étkezés) 339.- Ft + 68.- Ft ÁFA = 407.- Ft 
- alkalmazottak, munkavállalók étkezés nyersanyagnorma 254.- Ft +51.- Ft ÁFA = 305.- Ft 
- a vendégétkezık (tábori étkezık) számára alkalmazott nyersanyagnorma:  

- reggeli 229.- Ft + 46.- Ft ÁFA = 275.- Ft 
- ebéd 429.- Ft + 86.- Ft ÁFA = 515.- Ft 
- vacsora 286.- Ft + 57.- Ft ÁFA = 343.- Ft 

4. §. 
A rendelet 7. §.-a az alábbira változik: 

„7 §. 
 (1) Az önkormányzat az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja meg: 
- óvoda 339.- Ft + 68.- Ft ÁFA = 407.- Ft 

(2)  Szociális étkezés  
- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 150%-a alatti: 341:-Ft/nap, 

kiszállítással: 376.- Ft/nap 
- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 150-300%-a közötti: 382.-

Ft/nap, kiszállítással: 417.- Ft/nap 
- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 300%-a feletti: 448-Ft/nap, 

kiszállítással: 484.- Ft/nap 
 
 (3) A munkahelyi étkezés keretében, valamint munkavállalók az étel elıállításának költségeit 
fizetik, melyet a nyersanyagnorma 175 %-ban állapítja, meg a képviselı-testület, ennek 
összege: 445.- Ft + 89.- Ft ÁFA = 534- Ft. 
(4) A konyhán vendégétkezık (kívülállók), illetve  a munkavállalók részére az ebéd 
kiszállítása bruttó 100.-Ft/alkalom. 

 
4.§. 
(1) E rendelet 2009. március 1.-tıl napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. február 16. 
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
       polgármester            körjegyzı 
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V. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Az SZMSZ módosítására azért van szükség, mert a tábor és az óvoda 
konyhájához, alapellátásba kerül, a szálláshely pedig marad vállalkozásban. Aki egyetért, 
kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6/2009. (II.17.) REND ELETE  
 

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 3.§ szakasz (1) bekezdésében foglalt felsorolás az alábbi szövegrésszel 

egészül ki: 
 
„- konyha mőködtetése: óvodai, szociális, munkahelyi valamint kívülállók étkeztetése” 
 
(2) A rendelet 3.§ szakasz (2) bekezdésében foglalt felsorolásból az –„ifjúsági tábor 

mőködtetése” szövegrész kikerül, helyette az alábbi szöveg kerül be: 
 
„ – ifjúsági és szabadidıs szálláshelyadás” 

 
Hatálybalépés, záró rendelkezések 

 
3. §. 

 
(1) E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 

 
2009. február 16. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné  
polgármester       körjegyzı 
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VI. napirendi pont: Az alaptevékenység és vállalkozási tevékenység szolgáltatási 
díjainak meghatározása 2009. évre 
 
Zagyva Ferencné: AS kiküldött anyagban megkapták a képviselık a tervezetet. Aki egyetért a 
javaslattal, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2009. (II.16.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a vállalkozási tevékenység díjait 2009. 
évre az alábbiak szerint fogadja el: 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák! 
Alaptevékenység: 
Fodrász  3300.- Ft/hó 
Kézmőves ház: 150.- Ft/fı 
Parkoló:  

Autó (egész napra): 600.-Ft 
Motor (egész napra): 400.-Ft 

Délután 15 órától kedvezményes jegy: 400.-Ft 
Busz: 1000.-Ft 

Vállalkozási tevékenység: 
Kemping:  

 Munkaügyi Kp. 224 700.- Ft/szezon 
 Hajdúsági Iparmővek 95 600.- Ft/szezon 

A Képviselı-testület felhívja a Polgármestert, a vállalkozási tevékenységet irányító 
dolgozókat, a körjegyzıség dolgozóit, hogy a 2009.-es idegenforgalmi idényben a fenti 
díjakat alkalmazzák. 
Határidı: április 1. 
Felelıs: polgármester, önkormányzat és körjegyzıség dolgozói 
 
Zagyva Ferencné: A VII. napirendi pont a táborvezetıi pályázatokról való döntés, melyet zárt 
ülésen tárgyalnak. 
 
VIII. napirendi pont: Egyebek  
 
O r v o s    r e n d e l é s i    i d e j é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: A háziorvosnak volt olyan kezdeményezése, hogy megváltoztatja a 
rendelési idıt, és úgy akart mőködési engedélyt kérni. A rendelési idıt csak a testület 
jóváhagyásával változtathatja meg, és ezért kérte az errıl szóló testületi határozatot az 
ÁNTSZ, valamint levélben kérte, hogy egyeztessen a testülettel. A háziorvos nem kereste 
meg a testületet, hanem a régi rendelési idıre kérte meg a mőködési engedélyt. 
Mivel Bükkszék bázisrendelı, a lakosság arányát figyelembe véve sem csökkenthetı a 
rendelési idı a községben. Ha egyetért ezzel a testület, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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14/2009. (II.16.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete Bükkszék községben 2009. január 1.-tıl új, korszerő 
orvosi rendelıben biztosítja a betegellátást, Bükkszék Dobó u. 1. szám alatt. Ehhez 
kapcsolódóan a háziorvossal kötött megállapodásunkban meghatározott rendelési idı heti 
idıtartamához a továbbiakban is ragaszkodik, annak csökkentéséhez nem járul hozzá, mert a 
bükkszéki lakosságszám mértékéhez ezt a rendelési idıtartam indokolt. Bükkszék község a 
körzet bázistelepülése, sok esetben a szajlai és terpesi lakosság is ide jár át rendelésre. 
A háziorvosi körzet bıvülésével – a Terpes Önkormányzata által nyitott új rendelıvel - járó 
többletfeladatok, kiadások vállalására felhívja a társönkormányzatok, így különösen az 
újonnan megnyílt rendelı fenntartóját, Terpes Község Önkormányzatát. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy döntésérıl a társönkormányzatokat, a hatóságokat és 
a háziorvost értesítse. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
 
O r v o s   s z o l g á l a t i   l a k á s á r ó l 
 
Zagyva Ferencné: A háziorvos legutolsó levelében közölte, hogy nem adja át a szolgálati 
lakása kulcsát, mert Neki az jár. A szolgálati lakáson kívül igaz, hogy van még a családnak 
három saját lakása ugyanabban az utcában, de ennek ellenére, ha ragaszkodik a szolgálati 
lakáshoz, az önkormányzat biztosít számára valahol a községben. A József Attila úti 
ingatlanára azonban szüksége van az önkormányzatnak. 
Aki egyetért az elhangzottakkal, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2009. (II.16.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Bükkszék József Attila u. 6. szám 
alatti orvosi rendelıt, szolgálati lakást a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni és kiadni, 
mivel a funkciója az orvosi rendelı áthelyezésével megszőnt. A komplett ingatlan további 
sorsáról a testület a késıbbiekben kíván dönteni. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a háziorvost értesítse döntésérıl, és kérjen 
tájékoztatást szolgálati lakás igényérıl, amennyiben lakhatását nem tudja megoldani a 
községben. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
 
R a v a t a l o z ó r ó l 
 
Zagyva Ferencné: Két nagyobb horderejő pályázat beadásához kéri a testület hozzájárulását. 
Ez a ravatalozó épülete, valamint a faluközpont szépítése.  
 
Bozó Péter: A tervezéskor ne vessék el annak a gondolatát, hogy a ravatalozó falában lehetne 
esetleg az úrnafal. 
 
Kosztik Imréné: Már látott hasonlót, és jónak tartja. 
 



 12 

Zagyva Ferencné: Furcsállja, ha ott van felravatalozva az elhunyt, ahol mások hozzátartozói 
nyugszanak. 
 
Bozó Lászlóné: Ezt még meg tudják beszélni késıbb is, legyen több variáció a tervekben. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a ravatalozó és faluközpont szépítésére pályázat 
benyújtásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2009. (II.16.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy engedélyes terveket 
készíttet az alábbi ingatlanok felújításához: 
� Ravatalozó felújítás 
� Faluközpont rendezés 

A testület megbízza a polgármestert, hogy több tervezıtıl kérjen árajánlatot, majd a terveket a 
költségvetésben a betervezett tartalék terhére készíttesse el. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
 
É  R V    b é r l e t i   d í j á r ó l 
 
Zagyva Ferencné: Az ÉRV 10 %- os emelést tesz a lakosság felé. Javasolja, hogy a  bérleti 
díjat amit az önkormányzat kap a rendszer használatáért az ÉRV-tıl szintén emeljék meg 10 
%-kal. Aki egyetért a javaslattal, kéri kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2009. (II.16.) önkormányzati  ha t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az ÉRV által fizetett, a község 
tulajdonát képezı ivóvízrendszer hálózatának használati bérleti díját 2009. január 1. napjától 
10 %-kal megemeli. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy döntésérıl az ÉRV Zrt-t értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
 
I s k o l a e g é s z s é g ü g y r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Az ÁNTSZ javasolta, hogy az iskolaegészség ügyet adják át a 
háziorvosnak. A testület egy korábbi ülésén ezt meg is szavazta. Közben kiderült, hogy ezért 
az orvos mindig megkapta a pénzt, holott a szőrést nem végezte el. Kérte tıle a teljesítési 
igazolásokat, amit a mai napig nem tudott bemutatni. Ezért javasolja, hogy a korábbi 
határozatát vonja vissza a testület. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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18/2009. (II.16.) önkormányzati  ha t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az iskola egészségügy finanszírozási 
összegének a háziorvos javára történı lemondásáról szóló 181/2008.(XI.25.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Több nyílt ülésen tárgyalandó napirend nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                     Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                            körjegyzı 

 
 
 


