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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartott 
rendkívüli nyílt ülésén.  

 
 
 
 

  
Határozat száma Tárgya 

  
175/2012.(12.12.) Önkormányzati adósságkonszolidációról 
176/2012.(12.12.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról 
177/2012.(12.12.) Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő Testületének 

2013. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
178/2012.(12.12.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi éves 

belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 
179/2012.(12.12.) Bükkszék Község Önkormányzat új 

vagyonbiztosításának elfogadásáról 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Bozó Lászlóné képviselő 
 Dr. Katona Miklósné képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya 
 
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testületet. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a 
testület így határozatképes. A mai rendkívüli testületi ülés összehívására az önkormányzati 
adósságkonszolidáció miatt került sor. Mint azt a tagok tudják az állam az 5000 lakos alatti 
települések számára vissza nem térítendő támogatást nyújt. A konszolidáció végrehajtásának 
menetéről az önkormányzat tájékoztató levelet kapott. A levél tartalmaz egy képviselő testületi 
határozatot tervezetet, melyet a testület tagjai megkaptak. A határozat tartalmán módosítani nem 
lehet, ilyen formában szükséges elfogadni. Kérem, hogy a ki a kiküldött határozatot elfogadja 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
175/2012.(XII.12.) testületi határozat 
1. A képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni 
az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon 
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt nem áll. 
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján 
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb 
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ 
kölcsönnyújtóknak. 
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 
a.) a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb 
költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b.) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar 
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb 
dokumentumokat, 
c.) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást megkösse, 
amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi. 
5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb 
számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez 
kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál.  
6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a 
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. december 17. 
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Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete megszűnik. 
A Társulási Tanács egy korábbi ülésén döntött arról, hogy a Társulást megmarad. A Társulás tagjai 
azonban nem szeretnének a jövőben hozzájárulni a működéshez, mivel az önkormányzatok előtt 
még nem ismert, hogy mennyi pénzből gazdálkodhatnak 2013-ban. A Társulás létszámát 6 főről, 1 
+ 1 főre csökkentik. 
Tarjányi Lászlóné: A Munkaszervezet megszűntetését törvény írja elő. A Munkaszervezet által 
eddig ellátott feladatokat Pétervására város hivatala látja el.  
 
Dr. Katona Miklósné: Jó lenne tudni, hogy milyen feladatok maradnak még meg. 
 
Zagyva Ferencné: Minden megmarad, csak a Munkaszervezet szűnik meg. Éppen ezért van 
szükség a Társulási Megállapodás módosítására. Megküldték az előterjesztés tervezetet. Aki 
elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
176/2012.(XII.12.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete elfogadja a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták a 2013. I. félévi munkatervet. Kérdés? Ha nincs, aki 
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
177/2012.(XII.12.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi I. félévre az alábbi munkatervet 
fogadja el: 
2013. január hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
2. Szolgáltatások, bérleti és egyéb térítési díjak megállapítása  
3. Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 
4. Egyebek 
2013. február hónap: 
1. A helyi civil szervezetek 2013. évi támogatásáról pályázat kiírása  
2. Egyebek 
2013. március hónap: 
1. Az idegenforgalmi szezonra tervezett rendezvények programjának megbeszélése  
2. A civil szervezetek beszámolója az előző évi támogatás felhasználásáról 
3. Civil szervezetek pályázatairól való döntés 
4. Egyebek 
2013. április hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet és 

mellékletei elfogadása 
2. Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés 
3. Egyebek 
2013. május hónap: 
1. Beszámoló a Körjegyzőség 2012. évi munkájáról  
2. Beszámoló a községben végzett gyámhatósági tevékenységről  
3. Egyebek 
2013. június hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata II. félévi munkatervének megtárgyalása 
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2. Egyebek 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrzése megküldte a 
2013. évi ellenőrzési tervét. 
 
Tarjányi Lászlóné: A belső ellenőrzésről nem lehet pontosan tudni, hogy 2013.ban marad-e ilyen 
formában, mint ahogy most működik, de mivel egyenlőre nem tudunk konkrétumot úgy szükséges 
tervezni, hogy marad. Az ellenőrzés Bükkszék Község Önkormányzatánál a strandfejlesztéshez 
kapcsolódó beruházást vizsgálja. 
 
Dr. Katona Miklósné: Kérem, hogy vegyük bele az ellenőrzésbe a strandfürdő 2012. évi 
működésének vizsgálatát is. 
 
Zagyva Ferencné: Aki a 2013. évi éves belső ellenőrzési tervet elfogadja, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a strand 2012. évi működését is vizsgálja meg a belső ellenőrzés, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
178/2012.(XII.12.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi éves belső ellenőrzési tervet 
elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzés vizsgálata Bükkszék Község Önkormányzat 
tekintetében kiterjed a Termálstrand Kft. 2012. évi működésének vizsgálatára is. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a döntésről a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulás Belső ellenőrzését értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
Zagyva Ferencné: Az új strandfürdőre, új biztosítás szükséges. Árajánlatot kértük attól a 
biztosítótól, ahol az önkormányzat biztosítása is van. Orsi ismerteti a részleteket. 
 
Szepesi Orsolya: A strandfürdő biztosítása eddig is az önkormányzat biztosításában szerepelt. Erre 
azért volt szükség, mert így kedvezőbb biztosítási díjat tudott adni a biztosító. A most megküldött 
ajánlat külön bontva tartalmazza az önkormányzat biztosítását, a biztosítás összegére vonatkozóan 
és a biztosított épületekre vonatkozóan. Az ajánlat másik része tartalmazza a strandfürdő 
biztosítását, ebben rögzítésre kerültek az új épületek, a beszerzésre került nagy összegű gépek és 
berendezések, valamint a biztosítás éves díja. A két ajánlat együtt él, a biztosítási díjakat összeadva 
megkapjuk az éves díjat. A strand biztosítási díját az önkormányzat fizeti, majd az átszámlázásra 
kerül a Termálstrand Kft. részére. A biztosító, mivel az új fürdőépület medencetere emeleten 
helyezkedik el, az ajánlatában szerepelteti ezt külön kockázati tényezőként.   
 
Dr. Katona Miklósné: Miért kell közvetítő? Miért nem lehet közvetlenül a biztosítóval tárgyalni? 
 
Tarjányi Lászlóné: Ezért a szolgáltatásért nem az önkormányzat fizet. A biztosítók pályáztatnak, és 
aki elnyerte a közvetítői jogot az fizet. 
 
Zagyva Ferencné: Aki az önkormányzat és ezzel együtt a strandfürdő új biztosítását elfogadja, 
kérem kézfelnyújtással jelezze. 
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
179/2012.(XII.12.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Invest Bróker International Kft. 
által készített, Generali-Providencia Zrt-vel kötendő biztosítási ajánlatot.  
Felhatalmazza a testület a polgármestert és a körjegyzőt a biztosítás megkötésére. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester  
 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 


