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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Janicsek Antal Károly képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                        
Távolmaradását bejelentette: Simonné Koska Katalin képviselı 
                                                                                                                                         
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı  
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
                                   
Lakosság részérıl megjelent: 1 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı nincs jelen, 
igazoltan van távol, a testület határozatképes. 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 2010. évi költségvetésének elsı 
fordulós tárgyalása 
 
Zagyva Ferencné: A testülettel már megbeszélték a költségvetést részletesen, a kívánt 
módosításoknak megfelelıen kéri az aljegyzıt, hogy a következı ülésre az indoklási lapok és 
a rendelettervezet összeállítása felıl intézkedjen. Kérdi a képviselıket, hogy egyetértenek-e a 
javaslattal? 
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a 2010. évi költségvetés soron következı ülésen 

való elfogadásával. 

 

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata a helyi civil szervezetek 2010. évi 
támogatásáról pályázat kiírása a 15/2009.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelet alapján 

 
Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban olvashatták a képviselık a határozati javaslatot, ha 
egyetértenek, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2010.(I.26.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról 
szóló 15/2009. (08.31.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a bejegyzett bükkszéki 
székhellyel rendelkezı civil szervezetek támogatására 2010. évre. A pályázatot a rendelet 1. 
számú melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani, csatolni kell mellé az adatlapban 
megjelölt dokumentumokat, továbbá a szervezet 2009. évben végzett tevékenységérıl szóló 
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szöveges beszámolóját különös tekintettel a tavalyi évben kapott támogatás felhasználására. A 
pályázat benyújtásának határideje 2010. február 28., hiánypótlási határidı 5 nap. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a honlapon és a hirdetıtáblán tegye 
közzé. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: január 31. 
 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosítása 
 
Zagyva Ferencné: A szakfeladatok módosítása, illetve számainak változása miatt ismét 
módosítaniuk kell az SZMSZ-t. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1/2010. (I.27.) 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 27.-tıl az 

alábbiakra módosul: 
 

 3700001 szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 
 4211001 Út, autópálya építés 
 4120001 Lakó és nem lakó épület építése 
 5221101 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása 
 5629122 Óvodai intézményi étkeztetés (kiegészítı) 
 5629172 Munkahelyi étkeztetés (kiegészítı) 

 7500001 állategészségügyi ellátás 
 8130001 Zöldterület kezelés 
 8411141 Országgyőlési képviselıválasztáshoz kapcs.tevékenységek 
 8411151 Önkormányzati képviselıválasztáshoz kapcs.tevékenységek 
 8411171 Európai parlamenti képviselıválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
 8411181 Országos, helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
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 8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
 8411331 Adó, illeték, kiszabása beszedése, adóellenırzés 
 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
 8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. kiadások
 8414021 Közvilágítás 
 8414031 Város községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások 
 8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai 
 8419021 Központi költségvetési befizetések 
 5425411 Ár és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek 

 
8425211 
8510111 

Tőzoltóság 
Óvodai nevelés, ellátás 

 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése oktatása ( 1-4.évfolyam)
 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése oktatása ( 5-8.évfolyam)
 8622311 Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás 
 8690411 Család-és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
 8821111 rendszeres szociális segély 
 8821131 lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
 8821151 Ápolási díj alanyi jogon 
 8821161 Ápolási díj méltányossági alapon 
 8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 
 8821181 kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 
 8821191 óvodáztatási támogatás 
 8821211 helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
 8821221 átmeneti segély 
 8821231 temetési segély 
 8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 8821251 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
 8821291 egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás 
 8822021 Közgyógyellátás 
 8822031 köztemetés 
 8899211 Szociális étkeztetés 
 8899421 önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
 8903011 civil szervezetek mőködési támogatása 
 8904411 közcélú foglakoztatás 
 8904421 közhasznú foglalkoztatás 
 8904431 közmunka 
 9101231 könyvtári szolgáltatások  
 9102041 múzeumi közmővelıdési közönségkapcsolati tevékenység 

 9105021 
 
Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése 

 9311021 Sportlétesítmények mőködtetése, fejlesztése 
 9319031 máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 
 9329191 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység 
 9603021 köztemetı-fenntartás és mőködtetés 
 5629202 egyéb vendéglátás (kiegészítı) 
 6820011 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 5629161 üdülıi-tábori étkeztetés 
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 8419061 Finanszírozási mőveletek 
 8411265 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társ. Igazg. Tev. (támogatási) 
 8419081 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 9329111 Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás 
 9105023 Közmővelıdési intézmények mőködtetése (kisegítı) 
 8414033 Város és községgazdálkodás (kisegítı) 
 5530001 kempingszolgáltatás 
 6820021 Nem lakóingatlan üzemeltetése 

 
(2) Bükkszék Község Önkormányzata alaptevékenységén túl annak sérelme nélkül 
vállalkozási tevékenységet is folytat, melyek 2010. január 27.-i hatállyal az alábbiakra 
módosulnak: 

 
 

6820024 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 5221304  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

5530004  kemping szolgáltatás 
5520014  üdülıi-szálláshely szolgáltatás 
9329114  szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás 
9329194  máshová nem sorolható egyéb sporttevékenység 
8419064 finanszírozási mőveletek 
8419084 fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

 
Hatálybalépés, záró rendelkezések 

3. §. 
 

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
2010. január 26. 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné  
polgármester       körjegyzı 

 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
Bródy Sándor Megyei Könyvtár beszámolója a mozgókönyvtár 2009. évi mőködésérıl 
 
Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban tanulmányozhatták a képviselık a beszámolót, van-e 
kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Kosztik Imréné: A beszámolóban olvasott programlehetıségekrıl, valósult-e meg ezek közül 
valamelyik? 
 
Zagyva Ferencné: Szerinte nem. Aki elfogadja a beszámolót, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a Bródy Sándor Megyei Könyvtár 

beszámolóját a községben mőködtetett mozgókönyvtár 2009. évi mőködésérıl. 

 

K ö r z e t i  m e g b í z o t t   r é s z é r e  ü z e m a n y a g  - V U K – k á r t y á r ó l 
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Zagyva Ferencné: Biztosan emlékeznek a képviselık, olyan üzemanyag kártyáról van szó, 
amit a rendır tankolhat el. Tavaly is megszavazták, és erre az évre is kérik ezt a hozzájárulást 
az önkormányzattól. Aki egyetért évi 60 ezer forint támogatással, kéri, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2010.(I.26.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Rendırkapitányság részére évi 
60000.- 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 
 
S t r a n d  ü g y v e z e t ı j é r ı l 
 
Zagyva Ferencné: A múlt évi decemberi ülésen határoztak a strandon az ügyvezetı váltásról. 
Kiderült közben – egy 2010. január 1-én hatályba lépett törvény szabályozása szerint – hogy 
két cégnél ugyanaz a személy nem lehet ügyvezetı díjazással, tehát másik ügyvezetıt kell 
keresni. A két meghozott határozatot ezért javasolja visszavonni, és Hudák Mihály ügyvezetı 
megbízását 2010. február 28-ig meghosszabbítani. Eddig az idıpontig eldıl a pályázat, és az 
ügyvezetı személye is. Aki egyetért a javaslattal, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2010.(I.26.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a 289/2009.(XII.14.) illetve 
a 290/2009.(XII.14.) sz. határozatait, és mint a Bükkszék Termálstrand Kft tulajdonosa közös 
megegyezéssel felbontja Hudák Mihály jelenlegi ügyvezetı megbízását 2010. február 28. 
napjával. 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. februárjában tervezett rendes testületi ülésen. 
Felelıs: polgármester, ügyvezetı 
Határidı: értelemszerően 
 
Bozó Péter: Elfogadja, és egyetért, de készüljenek fel arra, hogy – mivel Hudák Mihály 
vezetése alatt tőnt el a 4,5 millió bevétel a strandról – a lakosságnak nehezen lehet 
megmagyarázni a hosszabbítást. 
 
Kosztik Imréné: Miért lenne nehéz megmagyarázni, szerinte megértik.  
 
Bozó Lászlóné: Nagy Ferencnél is ugyanez a helyzet. 
 
Janicsek Antal: Mirıl van szó? Nem tudja. 
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Zagyva Ferencné: A strand egy hétvégi bevételét lopták el augusztusban, és a nyomozás 
jelenleg is folyik. 
 
Koska István: Hol tart az ügy? 
 
Zagyva Ferencné: Csupán annyi tud, hogy lassan halad a nyomozás. 
 
Több napirendi pont nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                 Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                         körjegyzı 


