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

Határozat száma

Tárgya

A községben 2008. évben végzett gyermekvédelmi feladatokról szóló
beszámolók elfogadásáról
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évrıl szóló
120/2009. (V.27.)
beszámolóinak elfogadásáról
119/2009. (V.27.)

121/2009. (V.27.) Csollányné Fülöp Klára kérelmének elutasításáról
ÉMRFT/LEKI/2009 c) jogcím (célelıirányzat, jogcím) támogatására pályázat
benyújtásáról – Arany János út felújítására
ÉMRFT/LEKI/2009 c) jogcím (célelıirányzat, jogcím) támogatására pályázat
123/2009. (V.27.)
benyújtásáról – kemping vizesblokkjára
122/2009. (V.27.)

124/2009. (V.27.) A rendırség megnövekedett üzemanyagköltségének enyhítésére hozzájárulásról

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Lászlóné képviselı
Huszár Ernıné képviselı
Koska István képviselı
Kosztik Imréné képviselı
Távolmaradását bejelentette: Bozó Péter alpolgármester
Janicsek Antal Károly képviselı
Simonné Koska Katalin képviselı
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı
Holló Eszter Júlia aljegyzı
Meghívott vendég: Lajtosné Lécz Erzsébet Kistérségi Humán Szolg. Kp. vezetıje
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy három képviselı igazoltan
hiányzik, a testület határozatképes. Kérdi, hogy a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával
egyetértenek-e.
A képviselı-testület egyhangú szavazással egyetértett a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával.
I. napirendi pont: Beszámoló a községben végzett gyámhatósági tevékenységrıl
Zagyva Ferencné: Kérdi Lajtosné Lécz Erzsébetet, az Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ intézményvezetıjét, hogy van-e hozzáfőznivalója az írásos beszámolójukhoz.
Lajtosné Lécz Erzsébet: Nem kívánja kiegészíteni, részletesen leírtak mindent a beszámolóban, de a
kérdésekre szívesen válaszol.
Kosztik Imréné: Gyermekvédelmi szempontból Bükkszék még szerencsés helyzetben van sok más
településhez képest. Az elmúlt egy évben jó volt a kapcsolt a családsegítıvel, köszöni a
munkájukat, és a beszámolót elfogadásra javasolja.
Zagyva Ferencné: Örvendetes, hogy kevesebb a problémás eset, mint általában más településeken.
A családsegítıknek további kitartást kíván a munkájukhoz. Aki elfogadja a gyermekvédelemrıl
szóló beszámolókat, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
119/2009. (V.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a településen 2008. évben végzett
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolókat elfogadja.
A testület megbízza a körjegyzıt, hogy az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala felé a beszámolókat küldje meg.
Határidı: 2009. május 31.
Felelıs. Körjegyzı
Lajtosné Lécz Erzsébet távozott az ülésrıl.
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II. napirendi pont: Beszámoló az adózásról, adómorálról
Zagyva Ferencné: Kérdi a körjegyzıt, hogy a körjegyzıség beszámolóját kiegészíti-e.
Tarjányi Lászlóné: Nem, ha kérdés van, válaszol.
Koska István: Az a problémája, ami évekkel ezelıtt is volt: nem lehet felelısséggel elfogadni a
beszámolót, ha nem tudhatják, hogy kik a tartozók.
Tarjányi Lászlóné: Az adóhatóságon kívül másra nem tartozik az, hogy személy szerint kik
tartoznak. A képviselıtestület nem tudna sokkal többet tenni akkor sem a kintlévıségek
behajtásával kapcsolatosan, ha név szerint tudná a hátralékosokat.
Kosztik Imréné: Tartozó intézmények, cégek neve nyilvános, de a magánszemélyeké nem.
Koska István: Ez a rossz, hogy így van, mert visszaélnek vele.
Zagyva Ferencné: Mégis mit lehet tenni a behajtás érvényesítésére?
Tarjányi Lászlóné: Letiltás után ki lehet adni végrehajtónak behajtásra. Lehet ingó- ingatlan
végrehajtást kezdeményezni. Az ingó vagyonból való behajtásra nem sok az esély, mert szinte
mindent belevettek a megélhetési szükségletbe. Az ingatlan is nehéz, mert ha nem értékesítik, akkor
nem lehet behajtani. A végrehajtóval lehet megállapodást kötni, hogy a költségét tegye rá a
behajtandó összegre, és akkor nem kell külön fizetni. Az állami adóhatóságnak szintén át lehet adni,
de ezek a személyek általában oda is tartoznak.
Koska István: Májusban is sok autó van már a házaknál, és idegenforgalmi adó nem sok folyik be
az önkormányzathoz.
Holló Eszter: Júniustól hetente fognak ellenırizni.
Bozó Lászlóné: Lefényképezik, ahol autó áll?
Holló Eszter: Jegyzıkönyvbe rögzítik, hogy hol, mikor, milyen autó áll az udvaron, illetve a háznál.
Huszár Ernıné: Nem mindenhol áll kocsi, ahol vendég van. Sokan tömegközlekedéssel jönnek.
Bozó Lászlóné: Akinek ki van váltva az engedélye, ott ellenıriznek. De sokan nem váltják ki, és
mégis tartanak vendéget. Ott mit tesznek?
Tarjányi Lászlóné: Ott másképp ellenıriznek, és az adatokat ott is elkérhetik.
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja az adózásról szóló beszámolót, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Körjegyzıség Bükkszék
községben 2008. évben végzett adóigazgatási tevékenységérıl szóló beszámolóját.
III. napirendi pont: Beszámoló a körjegyzıség 2008. évi munkájáról
Zagyva Ferencné: Ha van kérdés a beszámolóval kapcsolatban, kéri, tegyék fel. Kíván-e a
körjegyzı kiegészíteni?
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Tarjányi Lászlóné: Nem, de szívesen válaszol.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, akkor kéri, hogy aki elfogadja a beszámolót, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a Körjegyzıség 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót.
IV. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérségi Társulás beszámolóinak elfogadása
Zagyva Ferencné: A képviselık elolvasták a beszámolókat, ha nincs észrevételük, és elfogadják,
kéri, kézfelnyújtással szavazzanak.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
120/2009. (V.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú
Társulásának 2008. évrıl szóló beszámolóit az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta.
Felhívja a képviselıtestület a polgármestert, hogy a fentiekrıl a társulás elnökét tájékoztassa.
Felelıs: polgármester
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
V. napirendi pont: Egyebek
Józsa Aladár kérésérıl
Zagyva Ferencné: Józsa Aladár kifogásolja, hogy a Pósvár felé vezetı út felújítása során a területe
sérülni fog, elvesznek belıle. Aki szeretné az utat kiépíteni, kimérette a Földhivatallal, és nem fogja
érinteni a Józsa Aladár földjét, semmilyen hátrány nem éri.
Holló Eszter: Józsa Aladár szerint sorompóval le fogják zárni az utat, de ı próbálta megnyugtatni,
hogy nem lesz ilyen. Ezt megválaszolja levélben is Neki.
Csollányné Fülöp Klára kérelmérıl
Zagyva Ferencné: Csollányné Fülöp Klára kedvezményt szeretne a fizetendı szemétdíjból, illetve
annak elengedését kéri. Indoka, hogy nem tartózkodnak az ingatlanban, az üresen áll, nem
keletkezik hulladék, tehát szállítani sem kell. Továbbá kifogásolja, hogy nyáron az autók elállják a
Fürdı úton a kapubejárójukat. Nem elégedett a szemétszállításról való tájékoztatással sem.
Huszár Ernıné: A parkırök figyelmét fel kell hívni, hogy ne engedjék a gépkocsikat beállni a
feljárókhoz, és vegyék figyelembe a ki- és bekanyarodás lehetıségét is.
Holló Eszter: A szemét díjának emelésérıl volt tájékoztató több helyen is: Széki Lapok, Internet,
plakátok, stb.
Tarjányi Lászlóné: A helyi rendelet nem teszi lehetıvé a további méltányosságot a szemétdíj
kedvezményére.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy az említett rendelet értelmében nem tudnak
kedvezményt adni, kéri, kézfelnyújtással jelezzék.
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A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
121/2009. (V.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Csollányné Fülöp Klára kérelmét – melyben
szemétszállítási díjának elengedését 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 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
Pályázatokról
Zagyva Ferencné: A ravatalozó felújítását késlelteti a Mőemlékvédelmi Felügyelıség. A
vizesblokkra és az Arany János útra adnak be most pályázatot. A vizesblokkra 84 %-os a támogatás,
és most ez van kiírva. Aki egyetért a pályázatok benyújtásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta:
122/2009. (V.27.) önkormányzati határozat:
A Bükkszék Község Önkormányzata Képviselıtestület ülésén úgy határozott, hogy az
Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési feladatok 2009 évi támogatása ÉMRFT/TEUT/2009 jogcím
(célelıirányzat, jogcím) támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: A bükkszéki Arany János utca felújítása
A fejlesztés megvalósulási helye: 3335 Bükkszék, Arany János utca 109/2 hrsz
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban (bruttó)
Megnevezés

2009. év

Saját forrás

4 565 403.-

Hitel

0.-

Támogatásból igényelt összeg

4 565 402.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0.-

Egyéb forrás

0.9 130 805.-

Összesen

A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009 évi költségvetésérıl szóló 4/2009.
(02.17) sz. költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: június 2.
123/2009. (V.27.) önkormányzati határozat:
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A Bükkszék Község Önkormányzata Képviselıtestület ülésén úgy határozott, hogy az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált helyi önkormányzati
fejlesztési feladatok 2009 évi támogatása ÉMRFT/LEKI/2009 c) jogcím (célelıirányzat, jogcím)
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat tárgya: Kemping vizesblokk építése
A fejlesztés megvalósulási helye: 3335 Bükkszék, Egri u. 43.
A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban (bruttó)
Megnevezés

2009. év

Saját forrás

2 433 171.-

Hitel

0.-

Támogatásból igényelt összeg

13 787 967.-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0.-

Egyéb forrás

0.16 221 138.-

Összesen

A Képviselıtestület a 2009. évi saját forrás összegét a 2009 évi költségvetésérıl szóló 4/2009.
(02.17) sz. költségvetési rendeletében biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Felelıs: polgármester
Határidı: június 2.
Csend rendeletrıl
Zagyva Ferencné: Mivel a csendrendeletben nem szerepel, ezért tájékoztatásképpen elmondja, hogy
a Pünkösdi-, a Bográcsfızı-, és az Augusztus 20-ai ünnepek, illetve rendezvények ideje alatt a
vendéglátóhelyek 2,00 óráig nyitva lehetnek. Az errıl szóló tájékoztatást írásban kiküldik
számukra. Kérdi a testületet, hogy egyetértenek-e?
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a tájékoztatást.
Rendırség támogatásáról
Zagyva Ferencné: A testülettel már korábban beszéltek arról, hogy a fokozott járırözés miatt a
rendırségnél megnövekedett üzemanyag költséghez hozzájárulnak. Javasolja, hogy havi 5 ezer
forint összegben támogassák. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
124/2009. (V.27.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırkapitányság részére havi 5000.- Ft
támogatást nyújt a fokozott rendıri járırözés miatt megnövekedett üzemanyagköltség enyhítésére.
A testület megbízza a polgármestert, hogy az összeg kifizetése felıl intézkedjen.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: polgármester
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Több nyílt napirendi pont nem volt, az ülés zárt formában folytatódott.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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