
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 31-én, 
15,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

7/2009. (IV.01.) 
A luxusadó alapját képezı települési átlagértékek meghatározásáról 
szóló rendelete visszavonásáról. 

8/2009. (IV.01.) Az önkormányzat 2008. évi költségvetése módosításáról. 

9/2009. (IV.01.) 
A községben mőködı üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló 
7/2008 (VII. 18.) számú rendelet módosításáról. 

Határozat száma Tárgya 

26/2009.(III.31.) 
Az önkormányzat 2009. évre szóló Közfoglalkoztatási Tervének 
elfogadásáról. 

27/2009. (III.31.) Falugyőlés, közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról. 

28/2009. (III.31.) A Termálstrand Kft 2009. évre szóló árainak elfogadásáról. 

29/2009. (III.31.) 
A 042 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı út – Bozó Olivér 
költségén történı – felújításához való hozzájárulásról. 

30/2009. (III.31.) 
Földhivatalhoz a Takarékszövetkezettel közös kérelem elıterjesztéséhez 
való hozzájárulásról. 

31/2009. (III.31.) 
A szennyvíztelep Sin Inwest Kft által felajánlott bıvítésével kapcsolatos 
tárgyaláshoz való hozzájárulásról. 

32/2009. (III.31.) 
Török Józsefné szemétszállítási díjának mérséklése iránti kérelmének 
elutasításáról. 

33/2009. (III.31.) Zagyva Ferencné polgármester illetményének módosításáról. 

34/2009. (III.31.) Zagyva Ferencné polgármester költségtérítésének módosításáról. 

35/2009. (III.31.) 
Salvus víz kitermelésének jogáról és kútfúrás lehetıségérıl való 
tájékozódásról. 

36/2009. (III.31.) 
Ifjúsági Táborba érkezı legalább 50 fıs (5 éjszakás) csoport részére 
adható kedvezményrıl. 

37/2009. (III.31.) Óvodában bölcsıdés gyerekek fogadásához testület hozzájárulásáról  
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                  Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı 
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Koska István képviselı (késve érkezett) 
                       Kosztik Imréné képviselı  
                        
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı  
                                               Simonné Koska Katalin képviselı 
                                                                                          
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı 
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendég: Hudák Mihály strand kft ügyvezetıje 
         
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy két 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 luxusadó rendeletének hatályon 
kívül helyezése 
 
Zagyva Ferencné: Az Országgyőlés hatályon kívül helyezte a luxusadóról szóló törvényt, 
ezért kell ezt a testületnek is megtenni. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7/2009. (IV.01.) REND ELETE  
 

 a luxusadó alapját képezı települési átlagértékek meghatározásáról szóló rendelete 
visszavonásáról 

 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 155/2008. (XII. 17.) AB határozat 3. 
pontja alapján, mely 2008.12.17. napjával megsemmisítette a 2005. évi CXXI. Törvényt, az 
alábbi rendeletet alkotja.  
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 

(1) Bükkszék Község Önkormányzata a luxusadó alapját képezı települési átlagértékek 
meghatározásáról szóló 4/2006. (03. 23) számú rendeletét hatályon kívül helyezi. 
 

Hatálybalépés 
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2.§. 
 

(1) E rendelet 2009. április 1.-vel lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
B ü k k s z é k,  2009. március 31. 
 
 
                       Zagyva Ferencné                           Tarjányi Lászlóné  
                            polgármester                                          körjegyzı 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 

 
Zagyva Ferencné: Bükkszék Község Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének 
utolsó módosítására a 2008. évi beszámoló elfogadása elıtt a Magyar Államkincstár által 
küldött elıirányzati értesítések változása miatt került sor. 
Bevételek: A kincstári elszámoló táblák alapján  a központi normatívákat kétszer ezer forinttal 
felfelé kellett kerekíteni ezért más jogcímen ugyanez a kétszer ezer forint zárolásra került. 
A Magyar Államkincstár pótelıirányzatként elıírta 2008. évre a TEKI (hivatal tetıtér) 
pályázati támogatás összegét januárban. Ezt azonban március hónapban visszavonta, mert a 
támogatás kifizetése valójában már 2009. évben történt meg. Ezért a 2008. évi 
költségvetésben a 14 655 e Ft összeget mind a bevételi mind a kiadási oldalon zároltuk. A 
pénzt 2009.-ben kaptuk meg, így az a 2009. évi költségvetésben szerepelni fog. 
Kiadások: A bevételekben szereplı indoklás alapján ugyanaz. Aki a módosítással egyetért, 
kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2009. (IV.01.) REND ELETE  
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, 
a 11/2008. (XI. 26.) sz. rendelettel és a 3/2009. (II. 17.) számú 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 14 655 000.- Ft-tal csökkenti és 232 378 
000.- Ft, azaz kettıszázharminckettımillió- háromszázhetvennyolcezer forintban állapítja 
meg. 
 

3. §. 
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A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
Továbbszámlázott szolgáltatás zárolás: -1 000.- Ft (kerekítés miatt) 
Normatív támogatások +1000.-Ft (kerekítés miatt a MÁK egyeztetı tábla alapján) 
Központosított támogatás: +1 000.- Ft (kerekítés miatt a MÁK egyeztetı tábla alapján) 
Pénzmaradvány zárolása: - 1000.- Ft 
TEKI pályázat (tetıtér hivatal): - 14 655 000.- Ft (zárolás) 
 

4. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi kiadási elıirányzatát 14 655 000.- Ft-tal 
csökkenti és 232 378 000.- Ft, azaz kettıszázharminckettımillió- háromszázhetvennyolcezer 
forintban állapítja meg  

5. §. 
 
A képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
 
Az önkormányzati költségvetésben szereplı nem intézményi kiadások: 
Fejlesztési tartalék: 14 655 000.- Ft zárolás 

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. március 31. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
      polgármester           körjegyzı 

 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi 
közmunkaprogramjának elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Minden önkormányzatnak el kellett készíteni a közfoglalkoztatási tervet, 
közmunka programot, melynek lényege, hogy közcélú foglalkoztatást kell biztosítani a 
rendelkezésre állási támogatásban részesülıknek. 2009. évtıl megszőnt a közhasznú 
foglalkoztatás. A központi költségvetés biztosítja a közcélú munkára kifizetett bér 95 %-át, az 
önkormányzatot csak az 5 % terheli. Aki elfogadja a tervet, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 2009. évre 
szóló Közfoglalkoztatási Tervét. 
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A testület megbízza a polgármestert, hogy a tervet a MÁK részére küldje el. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
Koska István képviselı közben megérkezett. 
 
IV. napirendi pont: Falugyőlés, közmeghallgatás idıpontjának, témájának megjelölése 
 
Zagyva Ferencné: Javasolja az április 17-i, pénteki napot, 18,00 órai kezdéssel, a Faluházban. 
Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a falugyőlés, közmeghallgatás 
idıpontját a következıképpen fogadja el: 2009. április 17. Péntek, 18,00 óra. Helyszín: 
Faluház. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
V. napirendi pont: A Termálstrand 2009. évi szezonnyitásának megbeszélése 
 
Zagyva Ferencné: Kérdi az ügyvezetıt, hogy az írásos anyagot kívánja-e kiegészíteni. 
 
Hudák Mihály: A tavalyi vendégforgalomból, illetve árakból indult ki az idei árak 
kialakításánál.  
 
Bozó Lászlóné: Kérdi, hogy a nagymedence mikor lesz feltöltve? Mert arra az idıre, amíg 
nem mőködik, az olcsóbb árakat javasolja.  
 
Huszár Ernıné: Tisztázni kellene, hogy hány éves kortól van diákbelépı, és mikortól gyerek. 
Mert ez félreértésre adhat okot. 
 
Hudák Mihály: A felsı rész június 1-tıl indul, és 4 éves kor alatt ingyenes, 4 éves kor felett 
pedig diákbelépıt fizetnek a vendégek. 
 
Huszár Ernıné: Javasolja, hogy a kiírásban úgy szerepeljen: 4 év alatt ingyenes, 4 éves kor 
felett pedig „gyerek és diák belépı”. 
 
Bozó Lászlóné: Lehet, hogy nem érint sok fıt, legyen még a családosoknak több 
kedvezmény.  
 
Zagyva Ferencné: Célszerő lenne 9 órakor nyitni, 8 óra helyett. Inkább az esti nyitvatartáson 
hosszabbítsanak július és augusztus hónapban. A 750 forintos belépıt 700-ra, a 950-eset 
pedig 900-ra módosítsák. Javasolja a bérleti díjak 5 %-os emelését. Aki így elfogadja a strand 
árait, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Termálstrand Kft 2009. évre szóló 
árait az alábbi módosításokkal elfogadja: 

- nyitás 9 órakor 
- a családi belépı 700.-, illetve 900.- Ft. 

A testület felhívja az ügyvezetıt, hogy az árakat fenti módosítások figyelembevételével 
alkalmazza. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester és ügyvezetı 
 
VI. napirendi pont: Egyebek 
 
B o z ó   O l i v é r   k é r e l m é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Bozó Olivér azzal a kéréssel kereste meg, hogy a területe mellett lévı 
önkormányzati tulajdonú út saját költségén történı megjavíttatásához járuljon hozzá a testület. 
Az önkormányzatnak hátránya ebbıl nem származik, javasolja, hogy adják meg a 
hozzájárulásukat. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Bozó Olivér kérelmét megtárgyalta, és a 
042 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévı út – kérelmezı költségén történı – felújításához 
hozzájárul. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy Bozó Olivért fenti döntésérıl értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
G y u l a   Z o l t á n   m e g k e r e s é s é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Levélben megkereste Gyula Zoltán, a takarékszövetkezet vezetıje, és kéri a 
körjegyzıt, hogy ismertesse a kérését. 
 
Tarjányi Lászlóné: Elmondja, hogy a Fürdı úton lévı Takarékszövetkezet épülete 2 helyrajzi 
számú telekre épült. Egyik a takarékszövetkezeté, a másik az önkormányzaté. Az akkori 
tanács földhasználati jogot biztosított a Takarékszövetkezet részére. Korábban állami tulajdon 
nem kerülhetett másnak a tulajdonába. A 90-es években megjelent egy jogszabály, mely azon 
ingatlanoknál, akik beépítették a területet, a használatbavételi engedéllyel együtt a 
tulajdonukba került a terület is. A takarékszövetkezet épülete a térképen, vázrajzon szerepel, 
de a tulajdoni lapon nem. Jogszabály szerint a földhasználati jog alapján, ha most kéri a 
kedvezményezett, a Földhivatal bejegyzi a tulajdonjogát. A Takarékszövetkezet szeretné az 
önkormányzattal együtt kérni ezt a bejegyzést.   
 
Zagyva Ferencné polgármester: 
Ha hozzájárul a testület a közös kérelem elıterjesztéséhez, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Eger és 
Környéke Takarékszövetkezettel közös kérelmet terjesszen elı az önkormányzat az egri 
Körzeti Földhivatalhoz, melyben kérik a 92/7 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát a takarékszövet 
javára 1/1 tulajdoni arányban bejegyezni. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
K o v á c s   B é l a   k é r e l m é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Kovács Béla az építmény után fizetendı idegenforgalmi adóval nem ért 
egyet. Kéri a körjegyzıt, hogy ismertesse az idegenforgalmi adó szabályait. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az idegenforgalmi adónak két fajtája van: az építmény után fizetendı, ami 
az ingatlan tulajdonosát terheli, és a másik az eltöltött vendégéjszakák után fizetendı, amely a 
vendéget terheli. Tehát a két adó alanya nem ugyanaz, vagyis nincs kettıs adóztatás. 
 
Zagyva Ferencné: Kovács Béla jelezte, hogy 3 héttel ezelıtt 10 fıs csoport lemondta a 
szobafoglalást, mert nincs szórakozási lehetıség. Tavaly pedig volt olyan vendég, aki a zaj 
miatt mondta le a foglalását. Az önkormányzatnak figyelembe kell venni mindenki érdekét, 
de azt is tudomásul kell venni, hogy ez csak bizonyos keretek között lehetséges. 
 
Huszár Tibor: Az ı nyitvatartása 5,00 óráig van. 
 
Holló Eszter: Addig biztos, hogy nem kapta meg. 
 
Kovács Béla: 2,00 óráig javasolja. 
 
Zagyva Ferencné: A rendeletben szerepel, hogy minden üzlettulajdonos évente 2 alkalommal 
kérheti a 2,00 óráig szóló nyitvatartást. Hévízen is 23,00 óráig lehetnek nyitva a 
szórakozóhelyek. 
 
Huszár Ernıné: Készítettek az üzlettulajdonosok számítást arról, hogy mennyi jövedelemtıl 
esnek el a korlátozás miatt? 
 
Huszár Tibor: Az elmúlt 1 hétben 10-15 fı telefonált, hogy mikor lesz utcabál. 
 
Huszár Ernıné: Bükkszéken valamikor egy szezonban volt egy utcabál. Nem biztos, hogy jó 
dolog minden hónapban utcabált rendezni. Elveszti a varázsát, már nem arról szól, mint 
korábban. 
 
Huszár Tibor: Az évi 2 alkalmat utcabálra használhatja? Továbbá Magdus Szabolcs is várja a 
testület válaszát arra, hogy az utcabálra számítanak-e a zenekarára? 
 
Zagyva Ferencné: Ezeket a kérdéseket még meg fogják beszélni a késıbbiekben. 
Visszatérve az építményadóra: van még vélemény? 
 
Tarjányi Lászlóné távozott az ülésrıl. 
 
Zagyva Ferencné: Kovács Béla ha ott lakik, akkor miért nem minısítteti át az ingatlanát 
üdülıépületrıl lakóházzá? Akkor nem kell utána idegenforgalmi adót fizetnie. 
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Kovács Béla: Mikor teheti ezt meg? 
 
Holló Eszter: Akár holnap reggel is benyújthatja a kérelmét. 
 
Kosztik Imréné: Döntsék el, hogy a szezonban mennyi utcabál lehet. 
 
Zagyva Ferencné: 2, maximum 3 alkalom legyen, és másik két alkalommal kérjenek az 
üzlettulajdonosok 2,00 óráig tartó hosszabbítást. 
Javasolja azt a módosítást, hogy télen, pénteken és szombaton is legyen 24,00 óráig a nyitva 
tartás, nyáron pedig minden nap 24,00 óráig. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

Bükkszék Község önkormányzata 9/2009. (IV.01.) rendelete 
a községben mőködı üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló 7/2008 (VII. 18.) 

számú rendelet módosításáról 
 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete a kereskedelemrıl szóló 2005. évi 
CLXIV. Törvény (továbbiakban: tv.) 6. § (4) bekezdésében valamint 12 §. (5) bekezdésében 
foglalt felhatalmazással élve a helyi sajátosságok figyelembe vételével, valamint a bükkszéki 
lakosság, és az itt üdülni vágyók nyugalmának és pihenéshez való jogának fokozottabb 
érvényesítése érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
Bükkszék Község Önkormányzata a 7/2008. (VII. 18.) számú rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

Módosuló rendelkezések 
 
2. §. 

 
A rendelet 2.§ (1) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 

� Az üzletek és kerthelyiségeik a nyári idıszakban (május 1.-tıl augusztus 30.-ig) 
hétfıtıl vasárnapig, 24.00 óra és reggel 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 

� Az üzletek és kerthelyiségeik a nyári idıszakon kívül hétfıtıl csütörtökig valamint 
vasárnap 23.00 óra és 06.00 óra között, pénteken és szombaton 24.00 óra és reggel 
6.00 óra között nem tarthatnak nyitva. 

 
Hatálybalépés 

 
3. § 

 
E rendelet 2009. április 1.-tıl lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
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Bükkszék, 2009. március 31. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
    polgármester             körjegyzı 

 
Huszár Tibor és Kovács Béla távozott az ülésrıl. 
 
S y n t - I n v e s t   k é r é s é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: A Sin Inwest új ügyvezetıje Martin Péter jelezte, hogy a Pénzbányadőlıi 
telkek eladásánál a szennyvíztelep bıvítésének elmaradása az akadály. Felajánlotta, hogy 
megcsináltatja a bıvítést úgy, hogy az önkormányzatnak egy fillérjébe sem kerül. 
Aki egyetért azzal, hogy tárgyaljanak errıl az ügyvezetıvel, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a szennyvíztelep Synt-Invest 
Kft által felajánlott bıvítésérıl szóló tárgyalással.  
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Synt-Invest Kft-t tájékoztassa. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester  
 
R e n d ı r s é g    k é r é s é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzattól a fokozott járırözés miatt üzemanyag támogatást kér a 
rendırség. Mi a képviselık véleménye? 
 
Bozó Péter: Javasolja a polgármesternek, hogy hívja fel a pétervásárai rendırkapitányt, és 
beszéljen vele: mégis milyen összegre gondoltak. 
 
Zagyva Ferencné: Természetesen nem zárkóznak el, beszélni fog a kapitánnyal. 
Kéri az aljegyzıt, hogy Rákóczi út 29. sz. ház támfalával kapcsolatban válaszoljon a 
tulajdonosnak. 
 
Holló Eszter: Az OTÉK rendelkezéseinek megfelelıen fog válaszolni. 
 
T ö r ö k    J ó z s e f n é    k é r e l m é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: Török Józsefné a szemétdíjának mérséklését kéri az önkormányzattól. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Török Józsefné kérelmét – melyben 
szemétszállítási díjának mérséklését kéri – elutasítja. 
A szemétszállítás kötelezı közszolgáltatás, mely a 2000. évi XLIII. Tv. és Bükkszék Község 
Önkormányzata 7/2004.(03.31.) rendelete értelmében kötelezı igénybe venni, és a díját 
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megfizetni. Az önkormányzat rendeletében lehetıséget ad kisebb tároló edény (60 l-es) 
igénybevételére is.  
Az önkormányzat fenti rendelete további méltányossági jogkör gyakorlásáról nem 
rendelkezik, ezért kérelmét a képviselıtestület elutasította. 
Megbízza a képviselıtestület a polgármestert, hogy a fentiekrıl kérelmezıt tájékoztassa.  
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
P o l g á r m e s t e r   13.  h a v i   i l l e t m é n y é r ı l 
 
Holló Eszter: A polgármester nem kap 13. havi illetményt, az 1/12-ed részt jutalomként 
kaphatja meg, vagy egy összegben.  
 
Bozó Péter: Havonta javasolja, vagyis javasolja, hogy a polgármester illetményét az 
illetményalap 8,4 szeresében, azaz 324.660 Ft-ban állapítsák meg. Aki egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Zagyva Ferencné polgármester 
illetményét 2009. április 1-tıl az illetményalap 8,4 százalékában, azaz 324.660 Ft-ban 
állapítják meg.  
Megbízza a testület a körjegyzıt, hogy a Kincstár felé a munkabér számfejtéséhez szükséges 
iratokat készítse el. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: körjegyzı 
 
Huszár Ernıné: A polgármester költségtérítést is rendezni kell. Már 2008-ban is szó volt róla, 
hogy 20 %-ról 25 %-ra emeljék, de határozatot akkor nem hozott a testület. 
 
Bozó Péter: Aki 25 % költségtérítéssel egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Zagyva Ferencné költségtérítését 2009. 
április 1-tıl illetménye 25 %-ában, azaz havi 81.165 Ft-ban állapítja meg. 
Megbízza a testület a körjegyzıt, hogy a Kincstár felé a munkabér számfejtéséhez szükséges 
iratokat készítse el. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: körjegyzı 
 
Zagyva Ferencné: A 30 éves jubileumi jutalmának betervezése kimaradt a költségvetésbıl. 
 
Holló Eszter: Módosítani fogják a rendeletet. 
 
Zagyva Ferencné: A salvus kút fúrásának lehetıségérıl tájékozódni szeretne, ehhez szüksége 
volna a testület felhatalmazására. Ha egyetértenek a képviselık, kéri, kézfelnyújtással 
szavazzanak. 
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A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Salvus 
víz kitermelésének jogát és az esetleges kútfúrás lehetıségének ügyében tájékozódjon és 
tegye meg a szükséges lépéseket, amennyiben reális lehetısége van ennek kivitelezésére. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
Bozó Lászlóné: Kéri a testületet, hogy támogassák a következı kérését: ha táborba legalább 
50 fı jön és legalább 5 éjszakára, akkor adhasson 5 % kedvezményt az étkezésbıl. 
Természetesen a polgármesterrel történt egyeztetés után. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a táborvezetı javaslatával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Ifjúsági Táborba 
érkezı csoportnak – ha az 50 fıt meghaladja, és legalább 5 éjszakát töltenek – 5 % 
kedvezményt adjon a táborvezetı az étkezés árából. A kedvezmény megadása elıtt a 
táborvezetı a polgármesterrel egyeztessen, és a soron következı ülésen a testületet 
tájékoztassák. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester és táborvezetı 
 
Zagyva Ferencné: 2009. szeptember 1-tıl lehetıség van az óvodába bölcsıdés korú gyerekek 
felvételére. Ez magasabb normatívát jelent, és a létszám miatt sem mindegy. Aki egyetért, 
kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2009. (III.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Napköziotthonos Óvoda – amennyiben a törvény lehetıvé teszi – bölcsıdés korú gyerekeket 
is fogadjon.  
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
Hudák Mihály távozott az ülésrıl, és az zárt formában folytatódott tovább. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                       körjegyzı 


