
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 30-án, 
14,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

Rendelet száma Tárgya 

11/2009. (VII.01.) 
Az önkormányzati intézményekben folyó étkezésrıl, 
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében 
biztosított ellátások díjairól szóló rendelete módosításáról. 

12/2009. VII.01.) 
A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról. 

13/2009. (VII.01.) 
Az önkormányzat közterület használatáról szóló rendelete 
módosításáról. 

14/2009. (VII.01.) 

Az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamőbıl szolgáltatott csatorna használatárért 
fizetendı díjról, a szolgálati lakások lakbérérıl szóló rendelete 
módosításáról. 

Határozat száma Tárgya 

131/2009. (VI.30.) Az önkormányzat 2009. évi II. féléves munkatervének elfogadásáról. 

132/2009. (VI.30.) 
A vállalkozási tevékenység 2009. évi díjairól az ÁFA jogszabályok 
változása miatti módosításának elfogadásáról. 

133/2009. (VI.30.) 
Az Ifjúsági Tábor 2009. évi szállás díjairól szóló 178/2008 (11. 25.)-
én hozott határozat módosításának elfogadásáról.  

134/2009. (VI.30.) 
A Kemping 2009. évre szállásdíjairól szóló  179/2008. (11. 25.) 
számú határozat módosításának elfogadásáról. 

135/2009. (VI.30.) 
Az intézmények bérlésére alkalmazandó díjak meghatározásáról 
szóló 53/2007. (04.20.) számú határozat módosításának 
elfogadásáról. 

136/2009. (VI.30.) 
Az Ifjúsági Tábor vezetıjének 5 % kedvezmény adásáról szóló 
felhatalmazásról. 

137/2009. (VI.30.) 
Turisztikai desztinációs menedzsment megalakításához testületi elvi 
egyetértésrıl. 

138/2009. VI..30.) 
Bozó Lászlónénak a közhasznú munkások irányításáért 
bruttó15.000.-Ft/hó megbízási díj jóváhagyásáról. 

139/2009. VI. 30.) 
Bakos Imrének a közhasznú munkások irányításáért bruttó15.000.-
Ft/hó megbízási díj jóváhagyásáról. 

140/2009. (VI.30.) 
Az Európai Bajnoki terepjárók futamának megrendezéséhez elvi 
hozzájárulásról.  

141/2009. (VI.30.) Eged István (Pétervására) kérelmének elutasításáról. 

142/2009. (VI.30.) 
Az önkormányzat feladatellátásának a költségvetési szervek 
jogállásáról szóló törvény szerinti felülvizsgálatáról.  
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester 
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                        
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı  
                                               Simonné Koska Katalin képviselı 
                                                                                          
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı 
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy két 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: Bükkszék Község Önkormányzata II. féléves munkatervének 
elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a második félév munkatervével, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2009.(VI.30.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 2009. II. féléves 
munkatervét az alábbiak szerint: 
2009. augusztus hónap: 
1. Az iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
2. A civil szervezetek beszámolói a 2008. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról 
3. Egyebek. 
2009. szeptember hónap: 

1. Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi I. féléves költségvetési 
beszámolójának elfogadása 

2. A Bükkszék Termálstrand Kft 2009. I. féléves beszámolójának elfogadása 
3. Egyebek.  
4. Az iskolakezdési támogatások megítélése (zárt ülés) 

2009. október hónap: 
1. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (táborvezetı, kempingvezetı, 

strand ügyvezetı) 
2. Ifjúsági Tábor és Camping térítési díjainak meghatározása 
3. Egyebek 

2009. november hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2009. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

elfogadása. 
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2. Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
3. 2009. évi közüzemi díjak meghatározása 
4. Egyebek. 
2009. december hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
2. Egyebek.  
A testület felhívja a polgármestert a határozat folyamatos végrehajtására. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2009. július 1.-tıl 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata étkezés térítési díj és 
nyersanyagnormát meghatározó rendelete módosításáról 
 
Zagyva Ferencné: Köztudott, hogy július 1-tıl emelkedik az ÁFA kulcs 20 %-ról 25 %-ra. Ez 
az oka, hogy a testületnek a helyi rendeleteket módosítani kell. 
 
Tarjányi Lászlóné: Gondolkodtak a tervezetek készítésénél, hogy vállalja-e az önkormányzat 
az emelés összegét, vagy áthárítják a fogyasztókra, ezért két variáció készült minden rendelet 
tervezetbıl, egyik tervezet szerint  az áfát a szolgáltatási igénybevevı fizeti, a másik tervezet 
szerint az önkormányzat csökkenti az áfa nélküli árat.  
 
Koska István: A táborban már így is magas az étkezés díja. 
 
Zagyva Ferencné: Most országosan van emelés, ezért szerinte jobban elfogadják a fogyasztók. 
Jövıre az önkormányzat egyáltalán nem emel az étkezésen, csak a szállásdíjon. 
Létszámarányosan engedményeket adnak az étkezésbıl is jövıre.  
 
Bozó Lászlóné: Akik már lefoglalták a helyet a táborban, azoknak legyen az emelés elıtti 
összeg, az ezután jelentkezıknek, és az 1-2 éjszakásoknak pedig az új ár. 
 
Bozó Péter: Szerinte most emeljék meg az ÁFA-val a térítési díjakat, és már most ki kell 
dolgozni, hogy a következı évben hogyan legyen. Minél nagyobb létszámú csoport 
jelentkezik, arányosan annál nagyobb legyen a kedvezmény. 
 
Holló Eszter: Július 1-e után már nem lehet 20 %-os ÁFA-val számolni, csak 25 %-kal. 
 
Bozó Lászlóné: Visszafelé kell számolni. 
 
Kosztik Imréné: Akik már lefoglalták a helyet, és fizettek elıleget, azzal kell számolni a 
maradék fizetendı összeget is. 
 
Zagyva Ferencné: Marad az emelt változat, ráteszik az 5 % ÁFA-t. Aki így egyetért a térítési 
díjakat és nyersanyagnormát érintı módosítással, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 11/2009. (VII.01.) RE NDELETE  
 

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, 
az 5/2008. (IV. 28.) sz. valamint a 5/2009 (II. 16.) rendelettel módosított 5/2007. (IV. 21. ) 
rendeletét az ÁFA jogszabályok változása miatt az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosuló rendelkezések 
 

2. §. 
 
(1) A rendelet 2. §. (2) bekezdése az alábbira változik: 
„Az étkezést az önkormányzat által szakfeladaton mőködtetett konyhája biztosítja. 
(2) A rendelet 2. §. (4) bekezdése az alábbira változik: 
„A munkahelyi étkezés keretében ebéd, igény esetén napi háromszori étkezés biztosítható.” 
 

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

 „6. §. 
Az intézmények nyersanyag normái a következık: 
-  szociális étkezés nyersanyagnorma 254.- Ft ÁFA  
- óvoda (háromszori étkezés) 339.- Ft + ÁFA  
- alkalmazottak, munkavállalók étkezés nyersanyagnorma  

- reggeli 132.- Ft + ÁFA  
- ebéd 254.- Ft + ÁFA  
- vacsora 166.- Ft + ÁFA 

- a vendégétkezık (tábori étkezık) számára alkalmazott nyersanyagnorma:  
- reggeli 229.- Ft + ÁFA  
- ebéd 429.- Ft + ÁFA  
- vacsora 286.- Ft + ÁFA  

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

„7 §. 
 (1) Az önkormányzat az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja meg: 



 5 

- óvoda 339.- Ft + ÁFA  
(2)  Szociális étkezés  

- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 150%-a alatti: 284.-
Ft+ÁFA/nap, kiszállítással: 313.- Ft +ÁFA/nap 

- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 150-300%-a közötti: 318.-
Ft+ÁFA/nap, kiszállítással: 348.- Ft +ÁFA/nap 

- amennyiben az egy fıre esı jövedelmük a nyugdíjminimum 300%-a feletti: 373-Ft 
+ÁFA/nap, kiszállítással: 403.- Ft + ÁFA/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:  
Reggeli 231.-Ft + ÁFA 
ebéd 445.- Ft + ÁFA  
vacsora 291.- Ft + ÁFA 
(4)A konyhán vendégétkezık (kívülállók), illetve  a munkavállalók részére az ebéd 
kiszállítása 80.-Ft +ÁFA /alkalom. 
(5) A vendégétkezık (tábori étkezık) a nyersanyagnorma 175%-át fizetik térítési díjként: 
Reggeli: 401.- Ft+ ÁFA 
Ebéd: vagy 751.-Ft +ÁFA 
Vacsora: 501.- Ft+  ÁFA 

 
4.§. 
(1) E rendelet 2009. július 1.-tıl napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. június 30. 
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
       polgármester            körjegyzı 

 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata a közterület tisztántartásáról és 
a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete módosítása 
 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a hulladékrendelet módosításával, kéri, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

Bükkszék Község önkormányzata. 12/2009 (VII.01.) számú 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. §. 
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Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított 2004. évi 7. (03. 31) rendeletét az 
ÁFA jogszabályok változása miatt az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosuló rendelkezések 
 
2. §. 

 
A 2. számú melléklet helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
A 2009. évi szolgáltatói díjtételek: 
 
110-120 l-es kukaedény egyszeri ürítési díja  100%  233- Ft +ÁFA 
         
60 literes hulladéktároló kuka    175,- Ft + ÁFA 
 
Alkalmi (zsákos) hulladékszállítás (kb. 80 l zsák)   198,- Ft +ÁFA 
 
Konténeres hulladékszállítás: 
4,5  m3-es kommunális hulladéktároló konténer egyszeri ürítési díja, 
kukás szállítási napon   8542,- Ft + ÁFA / ürítés 
 

Hatálybalépés 
 
4. § 

 
E rendelet 2009. július 1.-tıl lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. június 30. 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
    polgármester             körjegyzı 

 
IV. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata közterület használatáról szóló 
rendelete módosításáról 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a rendelet módosításával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

Bükkszék Község Önkormányzata 13/2009. (VII. 01.) számú rendelete  
 

a közterület használatáról szóló rendelete MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi 
LXV. tv. 16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§. 
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Általános rendelkezések 
 
Bükkszék Község Önkormányzata a 8/2007. (VII. 25.) sz. és 8/2008 (07. 18.) számú 
rendelettel módosított 10/2004 (06. 30.) számú rendeletét az ÁFA jogszabályváltozások miatt 
az alábbiak szerint módosítja: 
 

2. §. 
 

Módosuló rendelkezések 
 
 
(1) E rendelet 1. számú melléklete az alábbira módosul: 
 

1.  „Alkalmi árusítás közterületen, mozgóárusítás, mozgóbolt: 600.- Ft/4m2/nap +ÁFA 
2. Árusító és egyéb pavilonok, automaták 400.-Ft /m2/nap +ÁFA 
3. üzletek ideiglenes elhelyezése: 800- Ft/m2/nap +ÁFA 
4. Jármővek tartós, közterületen történı tárolása esetén: 4.000.-Ft/hó/db +ÁFA 
5. Önálló hirdetı-berendezés, reklámtábla elhelyezése: 400.- Ft /hó/db +ÁFA 
6. Építıanyag, tüzelı átmeneti tárolása: 24.- Ft/m2/nap +ÁFA 
7. Vendéglátóipari elıkert: 24.-Ft/m2/nap +ÁFA 
8. Közterületre benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény reklám, hirdetı-berendezés: 

168.-Ft/m2/hó +ÁFA 
 

3.§ 
 

Hatálybalépés 
 

E rendelet 2009. július 1.-vel lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
2009. június 30. 
 
 
.   Zagyva Ferencné                              Tarjányi Lászlóné  
                            polgármester                                            körjegyzı 
 
Tarjányi Lászlóné: Tájékoztatásként elmondja, hogy volt egy helyi önkormányzat rendelete 
tárgyában  Alkotmánybírósági döntés, mely szerint az eltérıen megállapított díjak 
alkotmányellenesek. Ezeket a díjakat egységesen kell megállapítani, és egy belsı piaci 
irányelvhez  kell igazítani. Ezzel az a cél, hogy mindenki egyenlı esélyt kapjon. A jövıben 
emiatt vissza kell majd térni erre a rendeletre.  
 
V. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata ivóvíz és csatornahasználati 
közüzemi szolgáltatási és az önkormányzati lakások bérleti díjáról szóló rendelete 
módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a rendelet módosításával, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi rendeletmódosítást 
hajtotta végre: 
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Bükkszék Község Önkormányzata 14/2009. (VII.01.) rendelete  
 

a 2004. évi 12 (12.29.), az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamőbıl szolgáltatott csatorna használatárért fizetendı díjról, a 

szolgálati lakások lakbérérıl szóló rendelete módosításáról 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. Tv. 7.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1.§ 
 

Bükkszék Község Önkormányzata a 2005. évi 19. (12. 28.) számú, a 13/2006. (12. 29.) és a 
14/2007 (XII. 22.), és a /2008. (XII. 23.) számú rendeletekkel módosított 2004. évi 21.(12. 
29.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosuló rendelkezések 
 

2.§. 
 
A rendelet 4.§- a az alábbiak szerint módosul: 
 
Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére: 
� Összkomfortos lakás esetén: 136 Ft/m2/hó +ÁFA 

 
Hatálybalépés: 

 
4.§ 

 
E rendelet 2009. július 1.-én lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. június 30. 
 
 

Zagyva Ferencné       Tarjányi Lászlóné 
polgármester         körjegyzı 

 
VI. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata alap és vállalkozási tevékenységei 
díjáról, a tábor és kemping szállásdíjairól, valamint az önkormányzati helyiségek bérleti 
díjairól szóló határozatok módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Csak a parkolónál számolt visszafelé az aljegyzı a tervezetek készítésénél, 
máshol rátette az ÁFA-t. Aki így elfogadja a módosítást, valamint a 2. változatot a tábor és a 
kemping esetében, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta: 
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132/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata a13/2009 (II. 16.) számú határozatát a vállalkozási 
tevékenység 2009. évi díjairól az ÁFA jogszabályok változása miatt az alábbiak szerint 
fogadja el: 
Alaptevékenység: 
Fodrász  2640.- Ft/hó + ÁFA 
Kézmőves ház: 120.- Ft/fı +ÁFA 
Parkoló:  

Autó (egész napra): 480.-Ft + ÁFA 
Motor (egész napra): 320.-Ft +ÁFA 

Délután 15 órától kedvezményes jegy: 320.-Ft + ÁFA 
Busz: 800.-Ft +ÁFA 

Vállalkozási tevékenység: 
Kemping:  

 Munkaügyi Kp. 187 250.- Ft/szezon +ÁFA 
 Hajdúsági Iparmővek 79 667.- Ft/szezon +ÁFA 

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: július 1. 
Felelıs: polgármester, önkormányzat és körjegyzıség dolgozói 
 
133/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete az Ifjúsági Tábor 2009. évi szállás díjait meghatározó 
178/2008 (11. 25.)-én hozott határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
Szállásdíj 1-2 éjszaka: 1500.- Ft+ ÁFA 
Szállásdíj 3 vagy több éjszaka: 1252.- + ÁFA 
Vendégház szállásdíj 1-2 éjszaka: 1876.- + ÁFA 
Vendégház szállásdíj 3 vagy több éjszaka: 1700.- Ft+ ÁFA 
Vendégház elıszezonban: 1700.- Ft+ ÁFA 
Kedvezmények: üdülési csekk elfogadása, minden 21. fı ingyen szállást kap, 100 fı fölött 8%, 
visszatérı vendégeknek +2% kedvezmény. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel 
végeztesse el, valamint a község honlapon is kezdeményezze a módosítást. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: július 1.-tıl 
 
134/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete a Kemping 2009. évre szállásdíjait tartalmazó  
179/2008. (11. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:: 
Kemping:  
 sátorhely  600 Ft/nap +ÁFA 

     motor  320 Ft/nap +ÁFA 
 autó  425 Ft/nap +ÁFA 
 lakókocsi  784 Ft/nap +ÁFA 
 felnıttek díja   532 Ft/nap +ÁFA 
 gyermekek díja  360 Ft/nap +ÁFA 
 kutya díja  260 Ft/nap +ÁFA 
 áram használat 320 Ft/nap +ÁFA 
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A testület felhívja a polgármestert, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel 
végeztesse el, valamint a község honlapon is kezdeményezze a módosítást. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: július 1.-tıl 
 
135/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete 2009. július 1.-tıl az 53/2007. (04.20.) számú 
határozatát az alábbiak szerint módosítja, és az intézményei bérlésére az alábbi díjakat 
határozza meg: 

- Óvoda: 4000.- Ft/fél nap + ÁFA + rezsiköltség 
- Tábor 12 000.-Ft/fél nap +ÁFA +rezsiköltség az alapösszeg. Ebbıl 

engedményt kap a bükkszéki lakos és a saját dolgozó így az általuk fizetendı 
összeg: bükkszéki lakosnak 8000.- Ft +ÁFA /fél nap + rezsi; saját dolgozónak 
4000.- Ft +ÁFA/fél nap- rezsi 

- Faluház, tornaterem 1200.- Ft/óra + ÁFA nyári idıszakban, 2000.-Ft/óra + 
ÁFA téli idıszakban 

- Sportpálya 1200.- Ft +ÁFA + rezsi/óra 
A testület megbízza a polgármestert, hogy az intézményvezetıkkel a bérleti díjat a fentieknek 
megfelelıen fizettesse ki. 
Határidı: 2009. július 1.-tıl 
Felelıs: polgármester 
 
Bozó Lászlóné: A tábori terembérleti díjon jövıre emelni kell. Azoknak a vendégeknek, akik 
az elıleget június 30-ig befizették, adhat-e 5 % kedvezményt? 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a kedvezmény adásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért azzal, hogy az Ifjúsági Tábor 
vezetıje 5 % kedvezményt adjon azon vendégek számára, akik az elıleget 2009. június 30. 
napjáig befizették. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester és táborvezetı 
 
VII. napirendi pont: Egyebek 
 
Zagyva Ferencné: Turisztikai desztinációs menedzsment létrehozásáról tárgyaltak, melynek 
tagjai Sirok, Recsk, Parád, Parádsasvár, Mátraderecske és Bükkszék községek lennének. A 
feltételek teljesítését egyelıre lehetetlennek látják. Pl. 20 MFt tıkét kellene letenni, amire 
nincs forrás. Abban maradtak, hogy amíg nem látnak tisztán, addig csak elviekben alakítják 
meg ezt a menedzsmentet. Aki egyetért az elvi hozzájárulással, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben egyetért turisztikai 
desztinációs menedzsment megalakításával. 
Határidı: értelemszerően 
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Felelıs: polgármester 
 
K ö z h a s z n ú a k r ó l 
 
Zagyva Ferencné: Koska István munkaviszonya megszőnt, június 1-tıl már nem a 
közhasznúak vezetıje. A feladatot azóta Bozó Lászlónéval, és Bakos Imrével próbálják 
közösen megoldani. Ezt a plusz munkát valamilyen formában honorálni kellene. Aki egyetért 
15 – 15 ezer forint emeléssel, és Bakos Imrének még étkezési jegy adásával, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatokat hozta: 
 
138/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Bozó Lászlónénak a közhasznú 
munkások irányításáért bruttó15.000.-Ft/hó megbízási díjat hagy jóvá 2009. június 1 – 2009. 
december 31-ig tartó idıszakra. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a számfejtéshez szükséges dokumentumokat 
készítesse el. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
139/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Bakos Imrének a közhasznú munkások 
irányításáért étkezési jegyet, és bruttó15.000.-Ft/hó megbízási díjat hagy jóvá 2009. június 1 – 
2009. december 31-ig tartó idıszakra. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a számfejtéshez szükséges dokumentumokat 
készítesse el. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Koska István: Nem igazságos az egyforma bérezés a munkájukat tisztességesen végzı 
közhasznúakkal szemben, mert van közöttük, aki nem dolgozik semmit. 
 
Bozó Péter: Elmondja, hogy eddig az ı üzlettulajdonos gyereke tisztességesen betartotta a 
csendrendeletet, ami jelentıs jövedelem kiesést jelentett számára. Mások nem vették 
figyelembe a rendeletet, mivel a bevételük bıven fedezte az esetleges pénzbüntetést. Bejelenti 
a testületnek, hogy ezután az ı gyereke sem fogja betartani, ugyanilyen meggondolásból, mint 
a többi üzlettulajdonos.   
 
Zagyva Ferencné: Nem ez a megoldás, hogy ı se tartsa be a csendrendeletet, hanem a 
többiekkel kell betartatni. 
 
Holló Eszter: Már büntetett a rendelet be nem tartásáért. 
 
Tarjányi Lászlóné: A helyi rendelet szerint 30 ezer forint a maximum, amire lehet büntetni. 
Az üzlettulajdonosoknak megírta, hogy ha rendszeresen szabályt sértenek, és a szabálysértési 
eljárás nem lesz eredményes, ideiglenesen bezárathatja a vendéglátóhelyet. Sajnos ez esetben 
fellebbezhetnek, bíróságra adhatják, és hosszadalmas eljárás lesz belıle, de megpróbálják 
betartatni a helyi rendeletet.  
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Huszár Ernıné: Szomorú, hogy nem lehet hatékonyan szabályozni a rendelet betartását. 
 
Tarjányi Lászlóné: Ez a jogszabály is fennakadt a belsı piaci rostán, ezért elképzelhetı, hogy 
módosítják, és akkor majd nem lehet korlátozni az üzletek nyitva tartását. 
 
G a j d o r   T e r é z    k é r e l m e 
 
Zagyva Ferencné: Felolvassa Gajdor Teréz kérelmét. 
 
Tarjányi Lászlóné: A problémát meg fogják oldani, nem szükséges önkormányzati döntés 
hozzá.  
 
H u n g a r y a n   T r o p h y   k é r é s e 
 
Zagyva Ferencné: A Hungaryan Trophy koordinátora, Szabó Zsolt azzal a kéréssel fordult a 
önkormányzathoz, hogy a testület adja elvi hozzájárulását az Európai Bajnoki terepjárók 
futamának megrendezéséhez. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben hozzájárul az Európai 
Bajnoki terepjárók futamának Hungaryan Trophy által történı megrendezéséhez.  
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl kérelmezıt értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Tiszakécskével tárgyalt a tábori részük eladásáról, mondták, hogy 
visszajeleznek rövidesen. 
 
E g e d   I s t v á n    k é r é s e  
 
Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban olvasták a képviselık a kérelmet. Kéri Eged Istvánt, 
hogy van szóbeli kiegészítése, mondja el. 
 
Eged István: Tapasztalja, hogy a strand látogatottsága évek óta visszafelé esik, ezzel együtt a 
bevételük is fokozatosan csökken. Ezzel a bérleti díjjal nem tudnak tovább mőködni a 
strandon, az üzletet sem tudják fejleszteni. Megoldást jelentene, ha hosszú távú bérleti 
szerzıdést kötnének, nem egy szezonra szólót. A pályázati lehetıségektıl is elesnek a rövid 
bérlési idı miatt. Vagy bérleti díj csökkentéssel még tudnának valameddig mőködni.  
Évekkel ezelıtt már javasolta azt is, hogy a strand üzemeltetését is vállalná. 
 
Zagyva Ferencné: A strandra megvan a befektetı, és az önkormányzaton kívül mást nem 
vesznek be. A bevétel csökkenése miatt az önkormányzatnak sem engedik el sem víz, sem az 
áram díját, illetve csökkentés sem lehetséges. A strand mőködéséhez a vállalkozóknak is 
hozzá kell járulniuk, ugyanis az üzletük mőködéséhez a strand mőködése elengedhetetlen.  
 
Kotroczó Istvánné: A strand amortizációja miatt kevesebb a vendég évrıl évre. 
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Zagyva Ferencné: Ez így nem igaz, Lanszki Mátyás idejében 55 ezer vendég volt, következı 
évben 100 ezer, tavaly pedig 80 ezer. A statisztikák szerint más fürdıkben is 25-30 %-kal 
csökkent a látogatók száma. A belépıjegy árában is meglátszik a strand színvonala, itt 
lényegesen olcsóbb. A fejlesztést próbálják jelenleg is megoldani. 
Ha elindul egy bérleti díj csökkentés, akkor a maradék bevétel is csökken, végül bezárhatják a 
fürdıt, és akkor oda lesz a lehetısége a vállalkozóknak is. Tehát nem tudnak a bérleti díjon 
csökkenteni, és hosszú távú bérleti szerzıdést sem kötnek senkivel, így Eged István 
kérelmének elutasítását javasolja.  
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a polgármester javaslatával és a következı 
határozatot hozta: 
 
141/2009. (06.30.) önkormányzati h a t á r o z a t 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete Eged István Pétervására, Szent Márton u. 
4.  sz. alatti lakos vállalkozó kérelmét – melyben a Strandfürdın üzemeltetett kereskedelmi 
egységek bérleti díjának csökkentését, a hosszú távú bérleti szerzıdést, a strand üzemeltetését 
kéri – elutasítja.  
Megbízza a képviselıtestület a polgármestert, hogy a fentiekrıl írásban értesítse a kérelmezıt.  
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte. 
Felelıs: polgármester 
 
Eged István és Kotroczó Istvánné távoztak az ülésrıl. 
 
A  k ö l t s é g v e t é s i     s z e r v e k   j o g á l l á s á r ó l  
 
Tarjányi Lászlóné: Elmondja, korábban már adott tájékoztatást arról, hogy 2008-ban 
elfogadásra került egy törvény a költségvetési szervek jogállásáról. Ez a törvény újra 
szabályozza a költségvetési szervek fogalmát, besorolását, tevékenységét. Ennek ismeretében 
az önkormányzatoknak 2009. június 15-ig át kellett tekinteni a kötelezı és önként vállalt 
feladatait, azok ellátásának módját. Meg kell határozni, hogy mely feladatra akar intézményt 
létrehozni, melyre gazdasági szervezetet és mely feladat mőködik az SZMSZ szerint 
szakfeladaton. Mivel Bükkszék Község Önkormányzata nem tervez változtatást e téren, 
intézménye nem mőködik, a vállalkozási tevékenységre kft-t hozott létre, az egyéb feladatok 
szakfeladaton  mőködnek, a társulásos intézmények alapító okiratai módosításra kerültek, egy 
határozatot javasol elfogadni errıl.  
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2009. (06.30) önkormányzati h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV.tv. 
alapján felülvizsgálta és a feladatait a továbbiakban is az alábbiak szerint látja el: 
-  intézményt, költségvetési szervet önállóan nem mőködtet, 
- a társulásban mőködtetett költségvetési szervek alapító okiratai korábban elfogadásra 
kerültek, 
-  a vállalkozási tevékenységre kft-t hozott létre, 
-  az egyéb feladatokat szakfeladaton az SZMSZ-ben meghatározottak szerint biztosítja.  
Felhívja a képviselıtestület a körjegyzıt, hogy a fentiekrıl a MÁK-ot tájékoztassa. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: körjegyzı  
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Több napirendi pont, hozzászólás nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

Zagyva Ferencné                                                    Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                              körjegyzı 

 
 


