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

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 (késve érkezett) 
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendégek: Jeges Tamás Polgárır egyesület vezetıje 
                                   Koska Gyızı Tőzoltó egyesület vezetıje 
                                   Huszár Miklósné Nyugdíjas klub vezetıje 
                                      
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy két képviselı igazoltan van 
távol, a testület határozatképes. Kérdi a testületi tagokat, hogy a meghívóban kiküldött 
napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek-e? 
 
A képviselı-testület a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával egyhangúlag egyetértett. 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtott 
támogatásokról szóló rendelet tervezetének elfogadásáról 
 
Zagyva Ferencné: Az aljegyzı fogja ismertetni a civil szervezetek támogatásáról szóló 
rendelettervezetet. 
 
Holló Eszter: Törvény írja elı, hogy ezentúl milyen formában lehet támogatni a civil 
szervezeteket. Pályázati rendszerben fog mőködni, szigorú pénzügyi elszámolással. A 
költségvetésben egy elkülönített keret lesz erre a támogatásra, a civil szervezeteknek 
pályázniuk kell, és a nevükre szóló számlákkal el kell számolniuk. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a rendelettervezettel, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bükkszék Község Önkormányzata 15/2009. (2010.I.01.) rendelete  
a községben mőködı civil szervezetek támogatásáról 

 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 
szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglaltak felhatalmazásában a következı 
rendeletet alkotja: 
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Preambulum 
 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete e rendeletben állapítja meg Bükkszék 
Község Önkormányzatának civilszervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és 
kötelezettségeit, valamint az Önkormányzat költségvetésébıl civilszervezetek támogatására 
fordítandó összeg felosztását. 
 

A rendelet hatálya 
1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed a község közigazgatási területén mőködı, a Heves megyei Bíróság 
által nyilvántartásba vett regionális, megyei vagy helyi, a községben szervezettel vagy 
székhellyel rendelkezı civilszervezetekre. 

Az Önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos céljai 
2.§ 

A települési önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos célja a civil társadalom erısítése, a 
civilszervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának segítése, az Önkormányzat és a 
civilszervezetek közötti partneri viszony és munkamegosztás elımozdítása a közfeladatok 
hatékonyabb ellátása érdekében, valamint a civilszervezetek számára nyújtott támogatás 
világossá, átláthatóvá és ellenırizhetıvé tétele. 
 
Az Önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos feladatai, támogatott tevékenységek 

3.§ 
A települési önkormányzat civilszervezetekkel kapcsolatos feladatai:  
 
a) a civilszervezetek mőködési támogatása, 
b) más szervezetekhez fejlesztési támogatásra benyújtandó pályázathoz saját erı biztosítása 
c) a civilszervezetek közhasznú tevékenységének támogatása, 
d) a civilszervezetek és a községet érintı évfordulók, fesztiválok, rendezvények támogatása. 

 
A civilszervezetek támogatása 

 
4.§ 

(1) Az Önkormányzat éves költségvetésébıl a civilszervezetek támogatására e rendeletben 
meghatározott alapelvek szerint nyújt támogatást. 
 
(2) Az Önkormányzat a helyi civil tevékenység pénzügyi támogatására keretösszeget különít 
el, melynek forrása az éves költségvetési rendeletben meghatározott összegő támogatás. 
 
 (3) A civilszervezetek számára támogatás vissza nem térítendı támogatásként, cél jelleggel, 
elszámolási kötelezettséggel nyújtható, amelyet pályázati úton lehet igényelni. 
 
(4) A pénzügyi támogatás általános feltételei: 
 
a) a pályázó legalább 2 éve folytat tevékenységet a településen, 
b) a tárgyévre vonatkozóan a felhasználni kívánt támogatás vonatkozásában pénzügyi tervet 

kell benyújtani, 
c) a pályázónak nincs lejárt köztartozása,  
d) a pályázó a korábban kapott támogatásokkal elszámolt,  



 4 

e) nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a szervezıdés 
megszőntetésére irányuló, valamint törlés iránti eljárás, 

f) a támogatott program résztvevıinek több, mint fele helyi lakos kell legyen, 
g) a pályázó rendezvényein Bükkszék Község Önkormányzatát támogatóként tünteti fel. 
 

A pályázati eljárás 
5.§. 

 
(1) A pályázati felhívást minden év január 31.-ig a helyben szokásos módon illetve 
Bükkszék Község Hivatalos honlapján kell közzétenni. 

(2) A pályázatok formai ellenırzését, és a beadással kapcsolatos adminisztratív 
feladatokat a Körjegyzıség Hivatala, a pályázatok elbírálását Bükkszék Község 
Képviselı-testülete végzi. 

(3) A pályázatok benyújtási határideje 30 nap, hiánypótlási határidı 5 nap. 

(4) A pályázati kiírásban meg kell határozni: 

a) a lehetséges pályázók körét, 
b) a benyújtandó pályázatok kötelezı elemeit, 
c) a pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások megnevezését, 
d) a pályázat benyújtásának határidejét, 
e) a benyújtható pályázatok számát. 

 
(5) A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 
a) az igényelt támogatás összegét, 
b) a támogatandó program leírását. 
c) A benyújtandó pályázati adatlapot e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
(6) A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban Bükkszék Község 

Önkormányzata címére (335 Bükkszék Dobó I. u.1.) kell benyújtani. 
 
(7) A pályázathoz csatolandó mellékletek: 
 
a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan, 
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással 
elszámolt, 
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval 
szemben tartozás rendezésére, a szervezıdés megszőntetésére irányuló, valamint törlés 
iránti eljárás, 
e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához mekkora 
önerıvel rendelkezik, 
f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Bükkszék Község Önkormányzatát a 
rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel. 

 
A támogatás felhasználása 

 
6.§ 

 



 5 

(1) A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, 
amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgy év november 30. napjáig 
felhasználni és arról következı év január 31.-ig elszámolást (szöveges és pénzügyi 
beszámolót maximum 1 oldal terjedelemben), valamint a támogatásból fedezett számlák 1 
másolati példányát benyújtani. 
 
(2) A támogató a támogatás felhasználását és az errıl készült számadást ellenırzi. 
 
 (3) A pályázati támogatás felhasználására a polgármester az önkormányzat nevében 
támogatási szerzıdést köt a támogatást igénybe vevıvel. A támogatás összegének támogatott 
részére történı kifizetésére a támogatási szerzıdés megkötését követıen kerülhet sor. A 
támogatási szerzıdés tervezetét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 
 (4) A támogatási szerzıdésnek tartalmaznia kell: 
 
a) a szerzıdı felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, 
b) a támogatást nyújtó döntést, 
c) a támogatás összegét, 
d) a támogatás célját, 
e) a támogatás feltételeit, 
f) a pénzügyi teljesítést, 
g) a teljesítés ütemezését, 
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés 

idıpontját, idıtartamát és feltételeit, 
i) a szakmai és pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét, 
j) a szerzıdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, 
k) a támogatás felhasználásának határidejét. 
 
(5) Bükkszék Község Önkormányzata a támogatási szerzıdéstıl eláll, ha a támogatott 
valótlan adatot szolgáltatott, a támogatást nem a megjelölt célra használta fel, vagy a 
támogatással elszámolni nem tud. 
 
(6) Amennyiben Bükkszék Község Önkormányzata eláll a támogatási szerzıdéstıl, a 
támogatottnak az elállás közlésétıl számított 15 napon belül a nyújtott támogatást vissza kell 
fizetnie. 

Záró rendelkezések 
 

7.§ 
(1) E rendelet 2010. január 1.-vel napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı 

gondoskodik. 
 
2009. augusztus 31. 
 
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
Polgármester       körjegyzı 
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1. számú melléklet 
PÁLYÁZATI ADATLAP 

(Bükkszék Község Önkormányzata Civil Támogatási Keret pályázatához) 
 
Szervezet adatai: 
 
1. SZERVEZET NEVE: 

2. SZERVEZET CÍME: 

3. KÉPVISELİJÉNEK NEVE: 

4. SZERVEZET ADÓSZÁMA: 

5. SZERVEZET SZÁMLASZÁMA: 

6. SZERVEZET JOGÁLLÁSA: 

7. BÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSRİL SZÓLÓ VÉGZÉS SZÁMA: 

8. NYILVÁNTARTOTT TAGOK SZÁMA: 

Támogatási információk: 

1. IGÉNYELT-E AZ ELİZİ ÉVBEN PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST? 

IGEN NEM 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

2. A JELEN PÁLYÁZATBAN KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
3. A KÉRT ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSA (CÉL): 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
4. A TERVEZETT CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK EGYÉB FORRÁSAI: 
(EGYÉB PÁLYÁZATI FORRÁS, TÁMOGATÁS, ÖNERİ STB.) 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
…………………………………………………………………………………………………
……………… 
5. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDİ ÉS BEFEJEZİ IDİPONTJA: 
Kezdı idıpont:…………………………. 
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Befejezı idıpont:……………………….. 
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK: 

a) pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan, 
b) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs lejárt köztartozása, 
c) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a korábban kapott támogatással 

elszámolt, 
d) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs folyamatban a pályázóval 

szemben tartozás rendezésére, a szervezıdés megszőntetésére irányuló, 
valamint törlés iránti eljárás, 

e) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a program megvalósításához 
mekkora önerıvel rendelkezik, 

f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy Bükkszék Község  
Önkormányzatát a rendezvényen, programon támogatóként tünteti fel. 

 
 
Kelt: Bükkszék, 20……………………………. 

………………………………………………….. 
A szervezet képviselıjének aláírása 

 
 

2. sz. melléklet  
 
Ikt. sz.: / 20.…. 

TÁMOGATÁSI SZERZ İDÉS 
 

mely létrejött egyrészrıl Bükkszék Község Önkormányzata (3335 Bükkszék, Dobó I. u.1. 
képviseli: ……………………….. (polgármester), továbbiakban, mint Támogató, 
másrészrıl……………………………….…{ szervezetneve} .…………………………………
………{ cím};…………………………………………….képviseli: {név}), mint Támogatott 
között……………………………………………………………………………………. {cél 
általános megjelölése}……………{ év} évi támogatásáról. 
 
1. A Támogató Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testületének / . ( . .) sz. 
határozata alapján a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………. 
{ cél konkrét megjelölése a pályázatra történı hivatkozással} támogatása céljából 
Támogatott részére ….,- Ft, 
azaz ……. forint, célzott támogatást nyújt a 20….. évben a ……./ 20... ( ……..) sz. 
önkormányzati rendeletben 
szereplı Civil Támogatási Keret terhére. 
2. A Támogató a támogatást legkésıbb (dátum} a Támogatott bankszámlájára: 
……………………………………………… átutalja. 
3. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésıbb tárgyévet követı év január 31.-ig 
írásos szakmai és – hitelesített számlamásolatok csatolásával - pénzügyi beszámolót készít, 
melyet Bükkszék Község Önkormányzatának címezve kell a körjegyzıség hivatalához 
benyújtani. Az eredeti számlákon fel kell tüntetni „A számla összegébıl …… forint kizárólag 
a …….. ikt. számú pályázat elszámolásához került felhasználásra.” feliratot. A támogatási 
összeg kizárólag az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel kapcsolatban felmerülı költségek 
fedezetéül használható fel. 
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4. A beszámolót a képviselı-testület tárgyalja és fogadja el, illetve szükség esetén 
hiánypótlásra szólítja fel a Támogatottat, amely köteles azt 5 napon belül a 3. pont szerint 
benyújtani. Ez esetben a beszámolóról a képviselı-testület a soron következı ülésén dönt. 
5. Amennyiben a beszámoló a megállapodásban szereplı határidıig nem érkezik meg, illetve 
azt a Képviselıtestület hiánypótlást követıen sem fogadja el, a Támogatott köteles a 
támogatás teljes – a jogszabályban meghatározott kamattal növelt - összegét 
legkésıbb……………. {dátum}-ig az önkormányzat számlájára 
visszautalni. A beszámoló nem megállapodás szerinti teljesítése a visszafizetési 
kötelezettségen túl a következı két évben a támogatási forrásokból történı kizárást vonja 
maga után. 
6. A Támogatott hozzájárul a támogatás rendeltetésszerő felhasználásának az Önkormányzat 
által ellenırzéssel megbízott személyek és szervezetek általi ellenırzéséhez. 
7. A támogatás felhasználására vonatkozó egyéb rendelkezéseket a civil szervezetek 
önkormányzati 
támogatásáról szóló …. / 2009. (. .) sz. önkormányzati rendelet, valamint a Ptk. vonatkozó 
rendelkezései tartalmazzák. 
 
 
Bükkszék  20…………………….. 
 
 
……………………………………..    …………………………………… 

Támogató         Támogatott 
 
II. napirendi pont: Beszámoló a civil szervezetek 2008. évi tevékenységérıl és az 
önkormányzati támogatások felhasználásáról 
 
T ő z o l t ó   E g y e s ü l e t   b e s z á m o l ó j a 
 
Zagyva Ferencné: Kérdi Koska Gyızıt, hogy az írásbeli beszámolóját kívánja-e szóban 
kiegészíteni? 
 
Koska Gyızı: Pénz kellene több, mivel az idei pályázaton nagyon kevés pénzt nyertek. 200 
ezer forintot a szertár felújítására költött el. Ha az önkormányzat megtoldaná valamennyi 
összeggel, akkor a külsı részt rendbe lehetne tenni. 
 
Zagyva Ferencné: Készítsenek róla költségvetést, hogy lássák, mennyi összegre van szükség? 
 
Koska István: Jeges Zoltán nem tudna segíteni? 
 
Zagyva Ferencné: Minden közmunkás segít. 
 
Koska Gyızı: Csak anyagköltségrıl tud számlát hozni. 
 
Bozó Péter: A 200 ezer forintot anyagra kell költeni, és a munka legyen plusz. 
 
Zagyva Ferencné: Mindenképpen kell egy költségvetés, és elıre mondják meg, hogy mennyi 
pénz kell. Október elején meg lehet szervezni a jótékonysági bált is.  
 
Huszár Ernıné: Kérdi, hogy „más okok” mit jelent a beszámolóban? Belsı okok? 
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Koska Gyızı: Külsı okokról van szó.  Az egyesületekben ilyen szempontból minden rendben 
van. 
 
Tarjányi Lászlóné közben megérkezett. 
 
Bozó Lászlóné: A rally idején a tőzoltók példásan, gyorsan gyülekeztek és oltották a tüzet, 
köszönet érte. 
 
Koska István: A társadalmi munkájukat is megköszöni. 
 
Zagyva Ferencné: Dicséretes, hogy egyre több a fiatal az egyesületben. 
 
Kosztik Imréné: Javasolja, hogy fontolják meg a jótékonysági bál megrendezését, mert az is 
bevételt jelentene az egyesületnek. 
 
Zagyva Ferencné: A bál idıpontját október elejére javasolja. 
Aki a Tőzoltó egyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a Tőzoltó egyesület 2008. évi munkájáról 
szóló beszámolót. 
 
N y u g d í j a s   K l u b   b e s z á m o l ó j a  
 
Zagyva Ferencné: Kérdi a vezetıt, hogy kiegészíti-e írásos beszámolóját? 
 
Huszár Miklósné: Nem, leírt mindent, ha kérdés van, szívesen válaszol. 
 
Zagyva Ferencné: Szeretné, ha nem oszlana fel a nyugdíjas klub, és „fiatalabb” nyugdíjas 
tagok is belépnének. 
 
Huszár Miklósné: İ is valóban úgy érzi, hogy fiatalítani kell. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a Nyugdíjas klub beszámolóját, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a Nyugdíjas Klub 2008. évi munkájáról 
szóló beszámolót. 
 
I d e g e n f o r g a l m i   E g y e s ü l e t    b e s z á m o l ó j a 
 
Zagyva Ferencné: Az Idegenforgalmi Egyesületnek jóval többe kerül 100 ezer forintnál a 
Bográcsfızı verseny megrendezése. A 100 ezer forintos támogatást kis sátrakra, kötényre, 
valamint nyújtófára költötték el. Pályázati pénzbıl vásárolták a 20 garnitúra sörpadot. A 
szervezés nagyon sok munkával jár, és az egyesületi tagok 2/3-a aktív. Fı profil 
természetesen az idegenforgalmat szolgáló rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
Próbálnak egyre több programot kitalálni, melyek hozzájárulnak a falu idegenforgalmának 
növeléséhez. A rendezvényeken nyújtott munkáért, segítségért köszönet jár mindenkinek. Aki 
elfogadja a beszámolót, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
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A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta az Idegenforgalmi Egyesület 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Jeges Tamás közben megérkezett. 
 
III. napirendi pont: A tanévkezdési támogatás feltételeirıl szóló elvi döntés 
 
Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy minden tanulónak egységesen 7 ezer forint támogatást 
adjanak.  
 
Kosztik Imréné: Vegyék figyelembe, hogy az általános iskolások közül sokan ingyen kapják a 
könyveket. A felsı oktatásban, pedig sokkal több a tanuló költsége. 
 
Tarjányi Lászlóné: Tavaly is volt már errıl szó: a támogatás adásánál nem lehet különbséget 
tenni a tanulók között az szerint, hogy ki kapja ingyen a könyvet és ki nem, mert a szociális 
rászorultságot kellene figyelembe venni, az pedig aki ingyen kapja a könyveket rászorultabb.   
 
Bozó Péter: Éppen ezért javasolja ı is az egységes támogatást, mivel állandó viták voltak a 
korábbi években a kérelmezık között, az eltérı támogatás miatt. 
 
Huszár Ernıné: Javasolja, hogy az általános iskolások 5, a felsı oktatásban tanulók pedig 8 
ezer forint támogatást kapjanak. 
 
Zagyva Ferencné: A pár ezer forintos különbség nem sokat jelent. 
 
Bozó Lászlóné: İ megadta volna a tankönyvek árát. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért az 5 illetve a 8 ezer forintos támogatással, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület 2 igen és 4 nem szavazattal elutasította a javaslatot. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a támogatás egységesen 7 ezer forint legyen, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület 4 igen, és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
149/2009. (VIII.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tanévkezdésre való tekintettel 
átmeneti segélyt nyújt azon családok részére, ahol gyermekek tanulnak a következık szerint: 
� Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı általános 

iskolás gyermekek részére 7000.- Ft-ot, 
� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı 

középiskolába járóknak egységesen 7000.- Ft-ot, 
� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı felsıfokú, 

nappali tagozatos képzésben részt vevık számára 7 000.-Ft-ot,  
� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı középfokú 

tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerő OKJ-s 
képzésben részesülıknek 7000.-Ft-ot ad. 
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Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak 
az érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után veheti fel. A kérelmek benyújtásának 
határideje: 2009. október 30. 

Felhívja a képviselı-testület a polgármestert, hogy a fentiek szerint – a kérelmek beérkezése 
szerint folyamatában - tegyen javaslatot az átmeneti segély név szerinti megállapítására. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
P o l g á r ı r   e g y e s ü l e t   b e s z á m o l ó j a  
 
Zagyva Ferencné: Kérdi az egyesület vezetıjét, hogy szóban mondja el a beszámolóját? 
 
Jeges Tamás: Leírta, és ki fogja nyomtatni. Szóban elmondja, hogy a járırözés folyamatosan 
történik a község területén. A rend biztosításában részt vettek a rallyn, az „erıs emberek 
vetélkedıjén”, a „bográcsfızı versenyen”, és egyéb rendezvényeken. Fehér Zsolték országos 
elsık lettek, és külön díjat is kaptak. A 100 ezer forintos támogatást áthozták erre az évre, 
mert kellett a szolgálati gépkocsihoz. 
 
Bozó Lászlóné: Felhívja Jeges Tamás figyelmét, hogy nagyobb rendet tartsanak a polgárır 
irodában. Az ajtót is mindig nehezen lehet kinyitni. 
 
Zagyva Ferencné: Vegyenek egy rendes zárat az ajtóra, és megoldódik a probléma. 
 
Jeges Tamás: A biztonsági berendezés mehet a faluban? 
 
Zagyva Ferencné: Igen, már régen meg kellett volna csinálni. Mennyi lesz a költsége? 
 
Jeges Tamás: Felajánlja a berendezések felszerelését. A közterületen lévı kamerarendszerrıl 
hozhat-e árajánlatot? 
 
Zagyva Ferencné: Költségvetést, árajánlatot hozzon róla. 
 
Bozó Péter: lényeg, hogy az egész falut befogja ez a kamera rendszer. Legalább 6 db kell 
szerinte. 
 
Jeges Tamás: A község két végére, a strandhoz, a Holdfényhez egyet-egyet, a piactérre pedig 
2 db kamerát tart szükségesnek. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a Polgárır egyesület beszámolóját, kéri, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a Polgárır egyesület 2008. évi 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
Farkasová Márta kérelme  
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Zagyva Ferencné: Farkasová Márta kérelmét olvashatták a képviselık a kiküldött anyagban. 
A testületnek ez nem hatásköre, a döntés a strand kft feladata. Aki egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
150/2009. (VIII.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Farkasová Márta Pikoló(3335 
Bükkszék, József A. u. 16.) Sörözıre fizetendı bérleti díj mérséklési kérelmét elutasítja. 
A Termálstrand üzemeltetése a Bükkszék Termálstrand Kft feladata, a bérleti díjszerzıdéseket 
az ügyvezetı hatásköre megkötni. Ezt a tulajdonos felülvizsgálni nem kívánja. 
A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a kérelmezıt, valamint a Bükkszék 
Termálstrand Kft ügyvezetıjét a döntésérıl értesítse. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: jegyzıkönyvezés után 

Bursa Hungarica 
 
Bükkszék Község Képviselı-testülete a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban nem kíván 
részt venni. 
  
Prokaj Antal kérelme 
 
Zagyva Ferencné: Prokaj Antal kéri a tulajdonában lévı ingatlanról az elidegenítési és 
beépítési tilalom törlését. Aki hozzájárul a törléshez, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.  
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
151/2009. (VIII.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Prokaj Antal (3335 
Bükkszék, Rákóczi u. 16.)  kérelmezı tulajdonában lévı  bükkszéki 767 hrsz-ú ingatlanon a 
beépítési és elidegenítési kötelezettség törléséhez. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésrıl a kérelmezıt valamint a Körzeti 
Földhivatalt értesítse. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: jegyzıkönyvezés után 
 
Ügyvédi átalánydíjas megbízás 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzatnak sok ügyéhez, gyakran van szüksége ügyvédre. Ezért 
javasolja egy átalánydíjas szerzıdés megkötését ügyvédi irodával. Aki egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2009. (VIII.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete átalánydíjas megbízási szerzıdés 
megkötését kezdeményezi a Dr Simon Ferenc ügyvéd által vezetett Simon Ügyvédi Irodával 
(3300 Eger Foglár u. 2.) az önkormányzat állandó jogi képviseletére, valamint szerzıdések 
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ellenjegyzésére, jogi iratok készítésére. Az átalánydíjként havi bruttó 40.000.-Ft-ot határoz 
meg. 
A testület megbízza a polgármester, hogy az Ügyvédi Irodával a megbízási szerzıdés 
részleteit megtárgyalja, valamint a szerzıdést aláírja. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően, folyamatos 
 
Arany János út 
 
Zagyva Ferencné: Az Arany János út felújítását rövidesen kezdenék. Aki egyetért a HE-DO 
Kft megbízásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2009. (VIII.31.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a bükkszéki Arany János utca 
felújításával, - melyre az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácstól pályázati 
forrást kapott – a HE-DO Kft-t (3261 Pálosvörösmart, Hagyóka u. 1.) bízza meg. A döntés 
indoklása: A kapott 5 árajánlat közül mőszaki tartalmában és ellenszolgáltatás értékében a 
fenti cég pályázatát találja legkedvezıbbnek. 
A kivitelezési munka ellenértékét az árajánlat szerint 6.468.172.- Ft + 25% ÁFA összegben, 
bruttó 8 085 215.-Ft azaz nyolcmillió nyolcvanötezer-egyszázhetvenkettı forint összegben 
állapítja meg. A testület felhívja a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerzıdést kösse 
meg, valamint értesítse a pályázatkezelı szervet a döntésrıl. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Több napirendi pont, az ülés zárt formában folytatódott. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Zagyva Ferencné                                                    Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                              körjegyzı 

 
 
 


