JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 14-én,
15,00 órakor tartott nyílt ülésén.

Rendelet száma
10/2010. (IX.15.)

11/2010. (IX.15.)

12/2010. (IX.15.)

Határozat száma

Tárgya
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete rendelete a 2010.
évi költségvetése módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat rendelete a környezetvédelemrıl: az
avar és kerti hulladékok égetésérıl, a parlagfő visszaszorításáról, a
zajvédelemrıl, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek védelmérıl
szóló 12/2004 (VI. 30.) rendelete módosításáról.
Bükkszék Község Önkormányzat rendelete a községben mőködı üzletek
éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló rendelete hatályon kívül
helyezésérıl.

Tárgya

A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi közoktatási
132/2010. (IX.14.) feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és fejlesztési tervének
elfogadásáról
133/2010. (IX.14.)

Óvodás gyermekek napközbeni ellátásának-, intézményi étkeztetésük
helyben történı nyújtásának szabályozásáról.

134/2010. (IX.14.) Rácz János és neje építési tárgyú kérelme tárgyalásának elhalasztásáról
181/2010. (IX.14.)

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete 11/2010.(II.11.)
sz. Közfoglalkoztatási tervének módosításáról

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
Meghívott vendégek: Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Balk Gábor Invest Bróker Kft képviselıje
Jankovics Richárd Invest Bróker Kft részérıl
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı
Dr. Holló Eszter Júlia aljegyzı
Lakosság részérıl megjelent: 1 fı
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı igazoltan van
távol, a testület határozatképes. Kérdi, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontok
tárgyalásával egyetértenek-e a képviselık?
A képviselı-testület egyhangú szavazással egyetértett a kitőzött napirendek tárgyalásával.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési
rendeletének módosítása
Zagyva Ferencné: A testület elıtt már ismert, hogy év közben változnak a bevételek és a
kiadások, ezért van szükség a módosításra. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE
10/2010. (IX.15 ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2010. évi költségvetése módosításáról
Általános rendelkezések
1.§
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 74.§-a felhatalmazása alapján kapott jogkörben a 2010. évi költségvetésrıl szóló
többször módosított 3/2010. (II. 11.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
Módosuló rendelkezések
2. §.
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A képviselı-testület 2010. évi bevételi elıirányzatát.37.721.000- Ft-tal növeli
és.1.414.360.000- Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizennégymillió- háromszázhatvanezer
forintban állapítja meg.
3. §.
(1) A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli
meg, csökkenti, illetve zárolja:
1/A Bevételek
Intézményi mők. bevétel: 3 147 000.- Ft
Önkormányzati sajátos mőködési bevételek:
• Pótlék, bírság: 66 000.- Ft
• Talajterhelési díj: 107 000.- Ft
Egyéb sajátos bevételek:
• Továbbszámlázott szolgáltatások: 324.000.- Ft (tagóvoda, háziorvos)
Mőködési bevételek összesen:3.644.000.- Ft
1/B Támogatások:
Normatív támogatások
• Szociális étkeztetés zárolása: -277.000.Normatív kötött felhasználású támogatások:
• Szociális feladatok kiegészítı támogatása 9 135 000.- Ft (szoc. segély, ápolási díj,
RÁT, lakásfenntartási, közcélú)
Központosított támogatás: 871.000.- Ft (kereset kiegészítés)
LEKI Támogatás: 13.732.000.- Ft ( kemping vizesblokk pályázat)
Egyéb központosított támogatás: 292.000.- (üdülıhelyi díj kompenzáció)
Támogatások összesen: 23.753.000.- Ft
1/C Mőködési célú támogatás értékő bevételek:
Fejezeti kezeléső támogatás 130.000.- Ft (mozgáskorlátozottak tám.)
1/D Pénzforgalom nélküli bevétel:
Pénzmaradvány felhasználás:
• mőködési 1.428.000.- Ft (2009. évi visszafizetés)
• felhalmozási 7.694.000.- Ft (2009. évi módosított pénzm.)
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 9.122.000.- Ft
1/E Üzemeltetésbıl származó felhalmozási bevétel: 71.000.- Ft (ÉRV Zrt)
1/F VT üdülıhelyi- szálláshelyi szolgáltatás: 1.001.000.- Ft (tábor székely kapu biztosítás)
4. §.
A képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi kiadási elıirányzatát 37.721.000- Ft-tal növeli
és 1.414.360.000- Ft, azaz egymilliárd-négyszáztizennégymillió-háromszázhatvanezer
forintban állapítja meg.
5. §.
A képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg,
csökkenti, illetve zárolja:
5/A Nem intézményi kiadások:
• kemping 3.173.000.- (fordított ÁFA, kezelési ktsg, irodaszerek)
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• adók, illetékek kiszabása 28.000.- Ft
• város és közégazdálkodás 268.000.- (kereset kiegészítés + vonzatok)
• költségvetési befizetések 1.428.000.- Ft (pénzmaradvány visszafiz. + kamatai)
• önkéntes tőzoltók 73.000.- Ft (csigatömlı, áramdíj, stb.)
• rendszeres szoc. segély 2.906.000.- Ft
• lakásfenntartási támogatás 977.000.- Ft
• Ápolási díj alanyi jogon 567.000.- Ft
• Mozgáskorlátozottak támogatása 130.000.- Ft
• Szociális étkeztetés 375.000.- Ft (keresetkieg.+ vonzatai, továbbszáml. szolg.)
• Közcélú foglalkoztatás 4.684.000.- (munkabér és vonzatai)
• Közmővelıdési intézmény 135.000.- (Faluház keresetkieg.+vonzatai)
• Fürdı és strandszolgáltatás 59.000.- Ft (ingatlan értékbecslés)
• Nem lakóingatlan hasznosítása zárolás -43.000.- Ft (tőzoltók áramdíj, ÁFA)
5/B Felhalmozási célú kiadások:
• Önkormányzati igazgatás 180.000.- ft (fénymásoló)
• Kemping vizesblokk pályázat kifizetése 13.670.000.- Ft
5/C Tartalékok
• Mőködési növekedése: 416.000.- Ft
• Felhalmozási növekedése: 7.694.000.5/D VT kiadásai
Felhalmozási kiadás:
• Tábor hőtıkamra 801.000.- Ft
• Tábor hőtıkamra ÁFÁ-ja: 200.000.- Ft
6. §.
A Képviselı-testület felhívja a körjegyzıt, hogy a fenti elıirányzat változások átvezetésérıl
gondoskodjon.
Hatálybalépés
7. §.
E rendelet kihirdetése napját követı napon lép hatályba és a hatálybalépést követı napon
hatályát veszti.
Bükkszék, 2010. szeptember 14.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi I. féléves
beszámolójának elfogadása
Zagyva Ferencné: A bevételek eléggé jól teljesültek, ez az idegenforgalomnál inkább a
második félévben realizálódik. Az alaptevékenység kiadásai 60 %-ra teljesültek, a milliárdos
nagyságrend a strandfejlesztés miatt van.
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Szarvas Dénes: A könyvvizsgálói jelentést írásban is megkapták a képviselık. A polgármester
asszony által is említett aránytalanság a két oldal között valóban a strandfejlesztés miatt van,
mivel a költségvetésben már szerepeltetni kell. Az önkormányzat gazdálkodását megfelelınek
ítélik, a beszámolót elfogadásra javasolja. Köszöni a segítséget, melyet az eddigi munkájához
kapott.
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat nevében szintén köszönettel tartozik a korrekt
könyvvizsgálói munkáért. Aki az I. féléves beszámolót elfogadja, kéri, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta Bükkszék Község Önkormányzata 2010.
évi I. féléves beszámolóját.
Szarvas Dénes távozott az ülésrıl.
III. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása közoktatási, feladatellátási, intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési tervének elfogadása
Zagyva Ferencné: A testületnek el kell fogadnia ezt a tervet, melyet a kistérségen belül, a
gyereklétszámot figyelembe véve, egy szakértı készítette el.
Tarjányi Lászlóné: Sajnos nem új ez a terv, nem most készítették el, mert a két évvel korábbit
küldték meg, és nem változtattak semmit. Felháborítónak tartja, mert az önkormányzatoktól
megkérték a friss adatokat, és nem vették a fáradságot, hogy kijavítsák a tervet. A testületnek
valóban el kell fogadni, hogy a munkát ne akadályozzák, de a javított adatokat javasolja kérni.
Kosztik Imréné: Egy hétig dolgoztak az adatok szolgáltatásával az óvodában is.
Huszár Ernıné: Mindenképpen a jó számok szerepeljenek a tervben.
Bozó Péter: Kérjék, hogy a tervben szereplı összeget valóban az általános iskolára fordítsák,
és a megkért adatokra javítsák.
Zagyva Ferencné: Aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja a tervet, kéri, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
132/2010. (IX.14.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú
Társulásának 2010. évi közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-mőködtetési és
fejlesztési tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- a tervben szereplı összeget ténylegesen az általános iskolára fordítsák,
- a friss adatok, számok aktualizálása történjen meg.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Munkaszervezetet értesítse.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
IV. napirendi pont: Egyebek
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Óvodások étkezetetésérıl
Zagyva Ferencné: Jelzést kaptak, hogy van szülı, aki támogatásban részesül, a gyermekeit és
az ebédjeiket pedig délben hazaviszi. Az óvodai nevelés arról szól, hogy a gyerek az
óvodában tartózkodjon, és az ebédet is ott egye meg. Az étkezés is egy nevelési forma. Ennek
a helyzetnek a szabályozására az aljegyzı megfogalmazott egy határozati javaslatot.
Janicsek Antal: Arra vigyázni kell, nehogy kıkemény, merev tiltás legyen, mert lehet indokolt
helyzet.
Zagyva Ferencné: Kivételesen lehet olyan, hogy a szülınek el kell vinnie a gyermekét elıbb
az óvodából, de nem rendszeresen és állandóan.
Kosztik Imréné: Három, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülı gyermekrıl
van szó, akiknek az étkezése 100 %-ban térítésmentes. Helyben kellene a háromszori étkezést
elfogyasztaniuk a gyerekeknek. Az más eset, amikor az anya nem dolgozik, otthon van, és a
gyerekeit ellátja, többek között fız is, és csupán 4 órára viszi el az óvodába a gyerekeit.
Ebben az esetben viszont nem jár nekik étkezés.
Tarjányi Lászlóné: Valóban a gyermekei egész napi ellátásáért fizeti a szülı a térítési díjat, és
csak az intézményvezetı külön engedélyével viheti el az ebédet. A munkahelyi étkezésként
igénybe vett ebédet sem lehet elvinni, ha az intézményvezetı nem engedélyezi.
Zagyva Ferencné: Aki az óvodai étkezés elvitelét szabályozó határozati javaslattal egyetért,
kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
133/2010. (IX.14.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhívja a Kölyökvár Óvoda bükkszéki
tagóvodájának vezetıjét, hogy a gyermekvédelemrıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 41. § és 146-149.§ alapján a jogszabályi elıírásokat, valamint
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § rendelkezéseit tartsa és tartassa be,
valamint különös figyelmet fordítson az óvodába járó gyermekek napközbeni ellátásának- így
különösen az intézményi étkeztetésük helyben történı nyújtására.
Felelıs: Kölyökvár Óvoda tagóvoda vezetıje
Határidı: értelemszerően
Kerti hulladék égetésérıl, fürdı n yitásáról
Zagyva Ferencné: Bodzási Tiborné két kéréssel fordult a testülethez. Az egyik a kerti
hulladék égetésével kapcsolatos. Szeretné, ha a csütörtököt péntekre cserélnék, mivel ı
hétvégén tartózkodik a településen, és így tudná a hulladékot elégetni. Különösebb akadályát
nem látja a kérés teljesítésének, aki egyetért a rendelet módosításával, kéri, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletmódosítást
hajtotta végre:
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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETE
11/2010.(IX.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A környezetvédelemrıl: az avar és kerti hulladékok égetésérıl, a parlagfő
visszaszorításáról, a zajvédelemrıl, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek
védelmérıl szóló 12/2004 (VI. 30.) rendelete módosításáról.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46 § (1) bekezdés c/ pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következıket rendeli el:
1.§
Általános rendelkezések
Bükkszék Község Önkormányzata a 12/2004. (VI. 30.) számú rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
2.§
Módosuló rendelkezések:
A rendelet 5. § (2) bekezdése az alábbira módosul:
„…(2) Kerti hulladékot égetni május 1. és augusztus 31. között tilos. Szeptember 1. és
április 30. között keddi és pénteki napokon, a levegıréteg és hımérséklet változása miatt
csak 12 és 18 óra között lehet, meteorológiai viszonyoktól függıen.”
3. §.
Záró rendelkezések
(1) E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépést követı napon
hatályát veszti.
(2)
Bükkszék, 2010. szeptember 14.

Zagyva Ferencné

Tarjányi Lászlóné

Polgármester

Körjegyzı

Zagyva Ferencné: A másik kérés a fürdı 9 órai nyitását kifogásolja, javasolja, hogy 8 órakor
nyissanak újból.
Kosztik Imréné: Ha jó idı van, inkább este legyen tovább nyitva a fürdı.
Zagyva Ferencné: Javaslata: udvarias levélben megválaszolják, hogy marad az eddigi nyitva
tartás.
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A képviselı-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Rácz János ingatlan átminısítési kérelme
Holló Eszter: Rácz János szeretné az ingatlanát átminısíttetni lakóházzá, de gondot jelent,
hogy a rendezési tervben a Hársfa út egyik oldala lakóövezet, a másik oldal pedig nem. Tehát
a kérés teljesítéséhez a rendezési terv módosítása szükséges.
Koska István: A módosításnak nagy az anyagi vonzata.
Tarjányi Lászlóné: A jelenlegi kormány törvénykezési terveiben szerepel, hogy a túlzottan
bürokratikus építési törvényt módosítani fogják, többek között a rendezési terv elfogadás,
módosítás eljárását is. Javasolja a testületnek, hogy ebben az esetben a döntést halasszák el.
Bozó Péter: A többi ilyen jellegő igényt is össze kell írni, és a következı testület majd
visszatér a kérés tárgyalására.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a tárgyalás elhalasztásával, kéri, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
134/2010. (IX.14.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Rácz János és neje kérelmének
tárgyalását elhalasztja a tervezett építési tárgyú törvények módosításának hatálybalépéséig.
Azokat a lakossági kéréseket, melyek teljesítéséhez szintén a rendezési terv módosítása
szükséges, ezen idı alatt összegyőjtik.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl kérelmezıt tájékoztassa.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
Az önkormán yzat ingó- és ingatlan biztosításáról
Balk Gábor: 2008-ban kapott a cége megbízást a tevékenységre, de az értékek, amit ekkor
kaptak túlzóak. Át kell gondolni, hogy milyen biztosítási fedezetet ad az önkormányzat.
Magasabb önrész, és kármentességi kedvezmény is bekerülhet. A strand számára is
kidolgoztak egy biztosítást. A széf már a helyén van, 130 ezer forintot fizetett a biztosító erre.
A kettıs biztosítást megszüntették, és a jogosan kért összeg visszafizetésre került. A készpénz
még mindig nincs biztosítva. Az adatszolgáltatásban várják a módosításokat, és ık akkor
kidolgozzák a megfelelı biztosítást.
Zagyva Ferencné: Tudja, hogy sokat egyeztettek az aljegyzıvel, most az utolsó testületi ülést
tartják, tehát ebben az ügyben is a következı testület dönt majd. A tájékoztatást köszönik
szépen.
Balk Gábor és Jankovics Richárd távozott az ülésrıl.
Bozó Lászlóné: Köszöni szépen, hogy annak idején a testület megválasztotta táborvezetınek,
és segítettek. Most ugyanis bebizonyosodott, hogy télen is szükség van rá, mert a vendégek
száma így 50 %-kal nıtt.
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Zagyva Ferencné: Egyetértenek abban, hogy a táborvezetınek nagy szerepe van abban, hogy
ilyen sok vendég volt. Bizonyított, hogy nem márciusban, hanem már ısszel el kell kezdeni a
vendégek szervezését a következı évre.
A csendrendeletet átgondolták, a képviselıkkel egyeztettek és 2010. október 1. napjától
visszavonják. A következı testület majd határoz mást, ha azt látják helyesnek. Aki egyetért a
rendelet visszavonásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendelet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ TESTÜLETE 12/2010.
(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A községben mőködı üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjérıl szóló rendelete
hatályon kívül helyezésérıl.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV.
Törvény 6. § (4) bekezdésében valamint 12 §. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a következıket rendeli el.
Hatályon kívül helyezı rendelkezések
1. §.
(1)
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a községben mőködı
üzletek éjszakai nyitva tartási rendjérıl szóló 7/2008 (VII. 18.) rendeletét 2010. október 1-tıl
hatályon kívül helyezi.
Hatálybalépés
2.§.
(1) E rendelet 2010. október 1-én lép hatályba és hatálybalépését követı napon hatályát
veszti.
B ü k k s z é k, 2010. szeptember 14.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

Zárt ülés után folytatva:
Zagyva Ferencné: A januárban elfogadott közfoglalkoztatási tervet módosítani szükséges,
mivel a tervezettnél több közcélú munkást alkalmaznak a második félévben. Aki a terv
módosítását az utolsó negyedévre 5 fı megemelésével, 1.251 ezer forinttal jóváhagyja, kéri,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
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181/2010. (IX.14.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 11/2010.(II.11.) sz. határozatával
elfogadott Közfoglalkoztatási tervét az alábbiak szerint módosítja:
2010. október, november és december hónapokra 5 fıvel megemeli a közfoglalkoztatottak
létszámát.
Igényelt támogatás: 95 % 1.188.000.- Ft
Önrész:
5%
63.000.- Ft
Összesen:
100 % 1.251.000.- Ft
A testület megbízza a polgármestert, hogy a módosítást a MÁK részére küldje el.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Több napirendi pont nem volt, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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