JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. december 14-én,
17,00 órakor tartott nyílt ülésén.

Rendelet száma

Tárgya
Szervezeti

és

Mőködési

Szabályzatának

24/2009.(2010.I.01.)

Az önkormányzat
módosításáról

25/2009.(2010.I.01.)

Az önkormányzat közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete
módosításáról

26/2009.(2009.XII.15.) Az önkormányzat egyes hatáskörei átruházásáról szóló 2005. évi 20.
(12.28.) sz. rendelete módosításáról
Az önkormányzat szociális rászorultságtól függı pénzbeli és
27/2009.(2009.XII.15.) természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításáról
28/2009.(2009.XII.15.)

Az önkormányzat lakáscélú támogatásokról szóló 1999. évi 7. számú
rendeletének hatályon kívül helyezésérıl

Határozat száma

Tárgya

284/2009. (XII.14.)

A háziorvosi feladatok ellátására készített megállapodás és kiegészítı
melléklet tervezetének elfogadásáról

285/2009. (XII.14.)

Az önkormányzat 2010. I. félévi munkatervének elfogadásáról

286/2009. (XII.14.)

A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás alapító
okirata módosításának elfogadásáról

287/2009. (XII.14.)

A táborvezetı munkaszerzıdésének meghosszabbításáról

288/2009. (XII.14.)

A Heves Megyei Autósport Szövetség 2010. február-márciusában
rendezendı rally versenyének támogatásáról

289/2009. (XII.14.)

Hudák Mihály strand kft ügyvezetı megbízási szerzıdésének
megszüntetésérıl

290/2009. (XII.14.)

Vancsura Miklóst strand kft ügyvezetı megbízási szerzıdésének
megkötésérıl
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Péter alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselı
Huszár Ernıné képviselı
Koska István képviselı
Kosztik Imréné képviselı
Simonné Koska Katalin képviselı
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı (késve érkezett az 5. napirend
megkezdésekor)
Holló Eszter Júlia aljegyzı
Meghívott vendégek: Dr. Szabó József vállalkozó háziorvos
Lakosság részérıl megjelent: 1 fı
Jegyzıkönyvvezetı: Holló Eszter
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı nincs jelen,
igazoltan van távol, a testület határozatképes. A Körjegyzı Asszony késni fog. Kérdi a
testületet, hogy a kiküldött napirendek tárgyalásával egyetértenek-e.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértetett a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata háziorvosi feladatok ellátására
kötendı megállapodás és kiegészítı melléklet tárgyalása
Zagyva Ferencné: Köszönti az orvost. Elmondja, hogy a megállapodáson 3 hete dolgoznak,
szerinte mindegyik fél számára elfogadható és korrekt. Kérdezi az orvost, hogy van-e
hozzáfőznivalója?
Dr. Szabó József: A megállapodás készítése során jött elı sok probléma, és vannak hatósági
érdekek is, amit figyelembe kellett venni, pl. MEP ÁNTSZ. Mindig lesz olyan dolog, amit
nem tudnak elıre belekalkulálni, majd az élet hozza. Köszöni a lehetıséget, hogy eljöhetett,
hozzászólhatott, a megállapodást részérıl elfogadja.
Zagyva Ferencné: Megkérdezi hogy van-e kérdés. Szavazásra teszi fel a megállapodást és a
bükkszéki rendelıre vonatkozó kiegészítı mellékletet.
A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
284/2009. (12. 14.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a háziorvosi feladatok
ellátására készített megállapodás és kiegészítı melléklet tervezetének szövegét, és
felhatalmazza a polgármestert azok aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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2. napirend: 2010. I. féléves munkaterv
Zagyva Ferencné: A munkatervbe a szokásos napirendek kerültek bele. Megkérdezi, hogy
van-e kérdés.
A testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a munkatervet:
285/2009. (12. 14.) önkormányzati határozat:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2010. I. félévre az alábbi munkatervet fogadja el:
2010. január hónap:
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása
3. A helyi civil szervezetek 2010. évi támogatásáról pályázat kiírása (a15/2009. (08.31.) sz.
önkormányzati rendelet alapján)
4. Egyebek
2010. február hónap:
1.
Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása
2.
Szolgáltatások, bérleti és egyéb térítési díjak megállapítása
3.
Falugyőlés, közmeghallgatás idıpontjának témájának kijelölése
4.
Salvus Napok programjának tervezete
5.
Egyebek
2010. április hónap:
1. Beszámoló a civil szervezetek munkájáról
2. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés
3. Egyebek
2010. május hónap:
Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet
elfogadása
Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi munkájáról
Beszámoló az adózásról, adómorálról
Beszámoló a községben végzett gyámhatósági tevékenységrıl
Egyebek
2010. június hónap:
1. A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának elsı féléves tevékenységérıl szóló
tájékoztatás
2. Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkatervének megtárgyalása
3. Egyebek
A testület felhívja a polgármestert, hogy a fentiekben szereplık szerint hívja össze a testületi
üléseket:
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
3. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata szervezeti és mőködési
szabályzatának módosítása
Zagyva Ferencné: Bizonyos szakfeladatok más számon jelennek meg, ezért szükséges a
módosítás, erre már korábbi ülésen hozott rendeletben is volt példa. Aki egyetért, kéri,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 24/2009. (I.01.) RENDELETE
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 18.
§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve mőködésének részletes szabályairól,
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására. az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1.§.
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 4/2007.(04.04.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések
2.§.
(1) A rendelet 3.§ szakasz (1) bekezdése (alaptevékenységek) 2010. január 1.-tıl az
alábbiakkal egészül ki:
562916 üdülıi-tábori étkezés
682001 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Hatálybalépés, záró rendelkezések
3. §.
(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
2009. december 14.
Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

4. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata hulladékszállítási díjairól szóló
rendeletének módosítása
Zagyva Ferencné: A Városgondozás Kft megküldte a 2010. évre szóló árajánlatát, Aki
egyetért a javaslattal, kéri, kézfelnyújtással jelezze:
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:

Bükkszék Község önkormányzata 25/2009. (01. 01.) számú rendelete
a 2004. évi 7 (03. 31.), a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelete módosításáról
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Tv. 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. §.
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított 2004. évi 7. (03. 31) rendeletét az
2010. évre az alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések

2. §.
A 2. számú melléklet helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
A 2010. évi szolgáltatói díjtételek:
110-120 l-es kukaedény egyszeri ürítési díja 100%

254- Ft +ÁFA

60 literes hulladéktároló kuka egyszeri ürítési díja

212,- Ft + ÁFA

Alkalmi (zsákos) hulladékszállítás (kb. 80 l zsák)

212,- Ft +ÁFA/db

Konténeres hulladékszállítás:
4,5 m3-es kommunális hulladéktároló konténer egyszeri ürítési díja,
kukás szállítási napon
9500,- Ft + ÁFA / ürítés
Hatálybalépés
3. §
E rendelet 2010. január 1.-tıl lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Bükkszék, 2009. december 14.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

Zagyva Ferencné: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás korábban
megküldte tárgyalásra és elfogadásra az Alapító Okiratot Módosító külön dokumentumot,
továbbá a tervezett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Aki
egyetért az elfogadásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
286/2009. (XII.14.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Heves Megyei Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó István tér 2.) alapító okiratának
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módosítását 2009. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben felhatalmazza a
polgármestert a Módosító Okirat és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirat aláírására.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
5. és 6. napirendi pont: az átruházott hatáskörökrıl és a szociális szolgáltatásokról szóló
rendeletek módosítása
Zagyva Ferencné: Kéri az aljegyzıt, hogy vezesse le a két rendeletmódosítás indoklását.
Holló Eszter Júlia: Ahogy az már a korábbi testületi ülésen felvetıdött a szociális étkeztetés
ellenırzése kapcsán, célszerő lenne a polgármestert megbízni a szociális étkeztetés tárgyában
beérkezett kérelmek elbírálásának döntésével. Így a kérelmezı lakosság érdeke jobban
érvényesül, mert valóban a kérelme benyújtásától kezdıdıen megállapítható neki az étkezésre
való jogosultság, nem kell a testületi ülésekre várni. Ez a rendelkezés az életviszonyokhoz
jobban alkalmazkodik. Emiatt viszont két rendeletet is módosítani kell, a hatáskörök
átruházásáról szólót és a szociális rendelet bizonyos szakaszait is.
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszi fel a rendeleteket.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 26/2009. (12. 15.) számú RENDELETE
Az egyes hatáskörei átruházásáról szóló 2005. évi 20. (12.28.) sz. rendelete módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeltet
alkotja.
1.§
Általános rendelkezések
Bükkszék Község Önkormányzata a 2005. évi 20. (12.28.) számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
2.§
Módosuló rendelkezések:
A rendelet „átruházott hatáskörök” elnevezéső 5. §-a az alábbi felsorolással egészül ki:
 Dönt a szociális étkezetés tárgyában benyújtott kérelmekrıl
3. §.
Záró rendelkezések

6

(1) E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı
gondoskodik..
Bükkszék, 2009. december 14.

Zagyva Ferencné

Tarjányi Lászlóné

Polgármester

Körjegyzı

A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
Bükkszék Község Önkormányzata 27/2009. (12. 15.) számú rendelete
a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993.
évi III. tv. (továbbiakban Sztv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések:
1.§.
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított 17/2005. (11. 30.) sz. rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések:
2.§
A rendelet 4.§ (1) pontja, elsı és második francia bekezdésének felsorolása az alábbiakkal
egészül ki:
„A képviselı-testület dönt:
…..
 A szociális étkezés térítési díjának és nyersanyagnormájának megállapításáról
A polgármester állapítja meg:
…….
 A szociális étkezésre való jogosultságot biztosító egyedi kérelmek elbírálását”
3.§.
A rendelet 20.§.-a egy további (6) és (7)bekezdése az alábbiakra módosul:
„…..(6) A szociális étkezést igénybe venni a polgármester jogot biztosító döntése napjától
lehet.
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(7) A szociális étkezést megszüntetni az igénylı írásbeli kérelmére lehet. A szociális étkezı
amennyiben idıszakosan nem tudja igénybe venni az étkezést, úgy azt köteles bejelenteni az
élelmezésvezetı felé.
4. §.
Záró rendelkezések
(2) E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı
gondoskodik..
Bükkszék, 2009. december 14.
Zagyva Ferencné

Tarjányi Lászlóné

Polgármester

Körjegyzı

7. napirendi pont: a lakáscélú támogatásokról szóló rendelet hatályon kívül helyezése:
Zagyva Ferencné: Ismét megkéri az aljegyzıt, hogy ismertesse a rendelet hatályon kívül
helyezésének okát
Holló Eszter Júlia: A szóban forgó rendeletet az önkormányzat 1999.-ben az árvízkárosultak
segítésére hozta létre egy 1988-as minisztertanácsi rendelet alapján. Azóta az MT rendeletet is
hatályon kívül helyezték, és az árvízkárosultság indoka sem áll fenn. Így ezt a rendeletet
célszerő hatályon kívül helyezni.
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszi fel a rendeleteket.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 28/2009. (12. 15.) számú rendelete
a lakáscélú támogatásokról szóló 1999. évi 7. számú rendelet hatályon kívül helyezésérıl
Bükkszék Község Önkormányzata a lakáscélú támogatásokról szóló 106/1988 (XII. 26.) MT
rendelet hatályon kívül helyezése okán az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) Bükkszék Község Önkormányzata a lakáscélú támogatásokról szóló 1999. évi 7.
(09.07.) sz. rendeltét 2009. december 15.-tıl hatályon kívül helyezi a rendelet céljának
megszőnése miatt.
2.§
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E rendelet 2009. december 15.-én lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
2009. december 14.
Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

8. napirendi pont: Egyebek
A Táborvezetı munkaszerzıdésének meghosszabbítása:
Zagyva Ferencné: Bozó Lászlóné hozzájárult hogy nyílt ülésen tárgyalják a jogviszonya
kérdését. A kiküldött határozati javaslat alapján javasolja Bozó Lászlóné jelenlegi táborvezetı
munkaszerzıdésének meghosszabbítását.
Huszár Ernıné: Kérdezi, hogy lehetséges-e határozatlan idejőre módosítani a szerzıdést? Bár
úgy érzi a határozott idejő szerzıdéssel a munkavállaló védettebb, nehezebb felbontani.
Simonné: Egyetért a határozott idejő szerzıdéssel, és a bérezéssel is, hogy az 2010.-re a 2009.
évi mértékő legyen. Viszont javasolja, hogy májustól szeptemberig a táborvezetı bizonyos
mértékő gépkocsi költségtérítést kapjon, mondjuk 5.000.-Ft mértékig havonta.
Zagyva Ferencné: A javaslatot jónak tartja, szavazásra teszi fel a határozat módosítását, majd
a határozat eredeti szövegét.
A testület egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslat kiegészítését a
költségtérítés összegével.
A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
287/2009. (12. 14.) önkormányzat határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elhatározza, hogy meghosszabbítja
Bozó Lászlóné (3335 Bükkszék, Kossuth L. u.11.) szám alatti lakos munkaszerzıdését a
táborvezetıi feladatok ellátására. A munkaszerzıdését 2013. december 31.-ig kívánja
meghosszabbítani, a bruttó bérét 2010. évre a jelenlegi összeggel azonos összegben állapítja
meg. A testület meghatározza továbbá, hogy a táborvezetı minden évben május hónaptól
szeptember hónapig havonta 5.000.-Ft értékig személygépkocsi üzemanyag költségtérítésre
jogosult.
A testület felhívja a polgármestert, hogy a munkaügyi iratokat készíttesse el, és továbbítsa a
megfelelı szerveknek.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
A Heves Megyei Autósport Szövetség kérése
Zagyva Ferencné: A Heves megyei Autósport szövetség az ideihez hasonlóan is szeretne
rallyt szervezni Bükkszék központtal. Február végén vagy március elején az egyik hétvégén
lenne a verseny. A testület támogatását és beleegyezését kérik a megrendezéshez.
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A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
288/2009. (12.14.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a Heves Megyei Autósport
Szövetség 2010. február-márciusában rendezendı rally versenyének megszervezését
Bükkszék község központtal.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Dr Katona Miklós levele:
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklós vitatja a testületi határozatban meghatározott
rezsiköltség megosztást a Dobó u. 1. földszintje tekintetében. Az áramszolgáltatást nem
nagyon lehet vitatni, hiszen külön villanyórával rendelkezik a rendelı, az orvos szerint
viszont a gázfogyasztást nem a rendelı m2 arányos használatára vetítve, hanem
légköbméterben kéne számolni. Megbízta Juhász Péter szerelıt, aki a kazánokat szerelte,
hogy végezzen számításokat a légköbméter arányos használat tekintetében.
A testület tudomásul vette a levelet és a meg tett intézkedést.
A Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetıjének ügye
Zagyva Ferencné: A nyáron történt sajnálatos lopás miatt már korábban informálisan szó volt
a jelenlegi ügyvezetı menesztésérıl, melyet İ szóban el is fogadott.
A határozott idejő szerzıdés felbontását közös megegyezéssel teszik. Helyette új
ügyvezetıként Vancsura Miklóst, a tervezett strandberuházás projektigazgatóját javasolja, aki
a megbízást szóban már elfogadta.
Koska István: Kéri, hogy a jelenlegi ügyvezetı mielıtt teljesen leszámolna, a testület felé
adjon írásos és szóbeli beszámolót a következı ülésen.
Zagyva Ferencné: Ezt támogatja, és javasolja az új ügyvezetı megbízását az elızıéhez
hasonló összegő bérrel, és 5 évre megbízni.
A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
289/2009 (12.14.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Bükkszék Termálstrand Kft
tulajdonosa közös megegyezéssel felbontja Hudák Mihály jelenlegi ügyvezetı megbízását
2009. december 31.-vel. A testület felhívja a polgármestert, mint a tulajdonos képviselıjét,
hogy a munkaszerzıdés megszüntetését készíttesse el, és a jelenlegi ügyvezetıvel írják alá. A
cégbíróságon a változásokat vezettesse át.
A testület felhívja Hudák Mihályt, hogy a Kft 2009. évi mőködésérıl adjon írásos és szóbeli
beszámolót a 2010. januárjában tervezett rendes testületi ülésen.
Felelıs: polgármester, ügyvezetı
Határidı: értelemszerően
A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
290/2009 (12.14.) önkormányzati határozat:
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Bükkszék Termálstrand Kft
(3335 Bükkszék, Fürdı u. 10.) tulajdonosa megbízza Vancsura Miklóst (lakcím: 8380 Hévíz,
Fortuna út 2., szül: Rém, 1952. 08. 04., anyja neve: Báthori Katalin) a Kft ügyvezetıi
feladatainak ellátásával 2010. január 1.-tıl 2014. december 31.-ig. A bruttó bérét 150.000.-Ftban állapítja meg.
A testület felhívja a polgármestert, hogy a munkaszerzıdést készíttesse el, és a cégbíróságon a
változásokat vezetesse át.
Felelıs: polgármester
Határidı: értelemszerően
Iparőzési adó:
Tarjányi Lászlóné: Jövıre változások lesznek iparőzési adó terén. Az APEH felé kell
bevallani, és oda is fizetik majd az állampolgárok, az APEH pedig továbbutalja az
önkormányzatoknak a befizetett összegeket. Az ideiglenes iparőzési adón azonban célszerő
lenne változtatni, és a közterületi alkalmi árusítókat bevenni a mentességet élvezı adóalanyok
közé. Ennek azért van értelme, mert az iparőzési adó befizetésüket és bevallásukat nehéz
nyomon követni, valószínőleg nem is fogják majd tudni ık sem egy nappal elıtte bejelenteni,
hogy éppen hová mennek árulni.
Érdemes a területhasználati és közterület használati díjat emelni, akár övezetenként
meghatározni a díjtételeket.
Zagyva Ferencné: Akkor ezeket a rendelt módosításokat következı ülésre készítsék elı.
Simonné: Szeretne az iparőzési adó és egyéb ellenırzés kapcsán kérni egy másolatot a
Termálstrand Kft és a Salvus Kft által kötött vízkontingens szerzıdésbıl.
A lakosság részérıl megjelent vendégek távoztak az ülésrıl.
Bozó Péter: A csendrendeletükkel kapcsolatban bejelenti, hogy ezen a szombaton, tehát
december 12.-én a Király Sörkert éjfél után is nyitva volt. A zene elhalkult, de a vendégek
tovább maradtak, italoztak. Ennek kapcsán a Dózsa Gy. u. 1. szám elé egy adag ürülék és wc
papír is került.
Szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ügyvéd értelmezése alapján a törvény két lehetıséget is
ad az ilyen helyek szabályozására. Az egyik a hely bezáratása, a másik a mőködési engedély
visszavonása. Az ügyvéd szerint az ellenırzı hatóságon múlik, melyiket teszi meg.
Tarjányi Lászlóné: A bezáratás adott kereskedıre vonatkozik, az államigazgatási hivatal és a
minisztérium szakembereinek véleményét is kikérte ebben a kérdésben. A bezárás is a
kereskedıre, nem az üzletre vonatkozik. A kérdéses ügyben több eljárás is indult.
Zagyva Ferencné: Felolvassa a kereskedelemi egységek mőködésérıl szóló kormányrendelet
vonatkozó részét. Ügyvédet kérdezett meg, akinek már volt ilyen esete. Ott hiába változott az
üzemeltetı, az egységet bezárták. A kormányrendelt úgy fogalmaz, hogy vagy a mőködési
engedélyét vonja vissza a kereskedı az üzletnek, vagy az üzletet ideiglenesen bezártja. Úgy
gondolja, hogy a testület jogos elvárása, hogy a körjegyzı az ilyen dolgokra odafigyeljen.
Nem csak errıl az esetrıl van szó. A Kft alapításnál is azt mondta a jegyzı, hogy nem elég
neki 1 nap a felkészülésre, ami elfogadható, itt viszont fél éve nincs elırelépés. Saját magukat
járatják le azzal, hogy nem tudják értelmezni a jogszabályt.
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Simonné: Ebbe a vitába nem akart belemenni, de a testületnek sincs már tekintélye. Ha a
közigazgatási hivataltól egy fél év múlva jön egy állásfoglalás, akkor utólag már nem lehet
tenni semmit.
Tarjányi Lászlóné: Javasolja a polgármester asszonynak, hogy kérjen állásfoglalást a
megfelelı helyekrıl, ebben úgyis van már gyakorlata. İ is meg fogja kérni írásban, melyet
ismertetni is fog. Amire a polgármester visszautalt, hogy 1 nap nem volt elég neki, az azért
volt, mert 2 órával a testületi ülés elıtt szerzett tudomást róla, hogy Kft alapítást tervez a
testület, és miután ez nem közigazgatási jog, hanem a cégjoghoz kapcsolódik szorosan,
amivel naponta nem foglalkozik, ez hosszabb felkészülést igényel. Igaz, hogy az a bizonyos
ügy hosszú ideje folyik, de augusztus óta nem kapott senkitıl jelzést arról, hogy továbbra sem
szabályos a mőködése az üzletnek. Elvárta volna, hogy szóljanak, ne csak számon kérjenek.
Nincs benne a munkaköri leírásában, hogy minden hétvégén éjszaka ellenırizni kell. Azt a
választ sem tudja elfogadni, hogy a polgárırök félnek, ezért nem jelzik a szabálytalanságokat.
Nekik pont ez lenne a feladatuk, ráadásul a rendırségnek is szólhatnának, akik azonnal
kijönnek. Amikor ı jelzést kapott rögtön jött, és ellenırzött.
Zagyva Ferencné: Volt már precedens, hogy vannak problémák, ezért kell a szúrópróba szerő
ellenırzés.
Tarjányi Lászlóné: A normális munkakapcsolat megkövetelné, hogy szóljanak, ha probléma
van. Ahogy azt a másik két település polgármestere azonnal megteszi. De lehet javaslatot
tenni a következı testületi ülésen, hogy ıt vonják felelısségre, mert nem megfelelıen végzi a
munkáját.
Zagyva Ferencné: A normális munkakapcsolatnak úgy kéne mőködni, hogy nem a lakosság
elıtt, testületi ülésen szól, ha valami nem jó, ahogy eltervezték, mint az a strand beruházás és
esetleges hitelfelvétel kapcsán is volt. Hiszen már elıtte errıl a siroki testületi tagok is tudtak,
nem akkor szerzett róla tudomást. A 3 év alatt nem volt még olyan, hogy az ülés elıtt
odament volna hozzá a körjegyzı, hogy megbeszéljenek valamit.
Tarjányi Lászlóné: Ez a figyelemfelhívás is a munkájuk segítése lett volna. Ezt éppen a
törvényes mőködés érdekében tette. Aznap tudta meg az aljegyzıtıl, hogy mekkora a hitel
összege, amiben a testület gondolkodik.
Zagyva Ferencné: Nem vitatja a szándékot, de a korrekt az lett volna, ha ülés elıtt szól. Nem
igaz, hogy nem tudott a hitelfelvételi szándékról.
Tarjányi Lászlóné: Aznap tudta meg az összeget. A siroki üléseken nem szoktak bükkszéki
ügyeket tárgyalni, nem is beszélgettek errıl a hitelfelvételrıl.
Huszár Ernıné: Azt kéri, hogy ha a jövıben is lesz olyan, amit meg kellene beszélni, akkor
azt ne nyílt ülésen, mert sok olyan polgár van Bükkszéken, aki akár szándékosan is
félreértelmez dolgokat és terjeszti a saját egyéni érdekének megfelelıen.
Tarjányi Lászlóné: Abban a helyzetben azért tartotta ezt szükségesnek, mert a pályázat
beadásáról döntöttek. Megjegyzi, hogy az elmúlt testületi ülésen a könyvvizsgáló is felhívta
figyelmet a hitelfelvételi korlátra a koncepció elfogadásakor, szintén nyílt testületi ülésen ezt
mégsem tartják akkora bajnak.
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Simonné: Ha megkapta az ülés anyagát, akkor ezt látnia kellett volna, márpedig azt mindenki
korábban megkapja. Ha nem a polgármester vagy az aljegyzı tájékoztatja, akkor az anyagból
tudhatná. Bükkszéken mindenfajta ember él, és ezt figyelembe kell venni.
Tarjányi Lászlóné: Beszélt errıl az aljegyzıvel, és azt is tudja, hogy İ szólt a
polgármesternek a hitelfelvételi korlátról.
Zagyva Ferencné: De ezt az ülés elıtt közösen is megbeszélhették volna.
Tarjányi Lászlóné: Ez így van, ezt ezután kezdeményezni is fogja, de a polgármester asszony
is kezdeményezheti.
Bozó Lászlóné: Ezt a mosatni beszélgetést hamarabb meg kellett volna tenniük. Mert így saját
magukat járatják le a faluban.
Tarjányi Lászlóné: Szeretné azért ismételten tisztázni, hogy vannak önkormányzati
hatáskörök, önkormányzati hatósági hatáskörök, és államigazgatási hatáskörök. Az
államigazgatásiak címzettje a jegyzı, amiben ıt senki nem utasíthatja, sem a polgármester,
sem a testület. Már az egyedi ügyekben hozott szankciók és az ellenırzések tartalma sem
mondhatók el, csak bizonyos típusú határozatok nyilvánosak. Kérni kell az állásfoglalást,
mert így hiába bizonygatja, hogy a legkörültekintıbben járt el. Ha a bezárást nem jogszerően
csinálja, akkor államigazgatási jogkörben okozott kárért ıt vonják felelısségre. Így is azt érzi,
hogy a vállalkozók valahonnan kapták ezt a tanácsot, hogy üzemeltetı váltással elkerülhetik a
bezárási szankciót. Azért telefonos állásfoglalást kért eddig, mert az írásos választ nem volt
idı megvárni. Órákat foglalkozott az üggyel több napon át. Az aljegyzı szintén nem tudta,
hogy augusztus óta is van gond, pedig polgárır, szolgálatot is vállal, de nem tapasztalt
rendellenességet. Felháborítónak tartja ı is, hogy van ilyen jogköre, de mégsem tud neki
érvényt szerezni a kiskapuk miatt.
Koska István: Akkor hiába hoznak rendeleteket. Egyetért azonban azzal, hogy a polgárırök
legyenek hatékonyabbak, jelezzék, ha szabálytalanság van.
Zagyva Ferencné: Szerinte ez így helytelen, hogy nem tudhatják egy-egy rendeletüket milyen
módon tartatják be.
Bozó Péter: İ szégyelli magát, hogy a rendelettel a saját fiát hozta lehetetlen helyzetbe.
Bozó Péter távozik az ülésrıl.
A napirendi pontokhoz több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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