JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 17.30
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma

Tárgya

170/2012.(12.05.)
171/2012.(12.05.)
172/2012.(12.05.)
173/2012.(12.05.)

Téli tüzelőre kapott támogatás visszautasításáról
Elvi döntés szociális étkeztetés áthelyezéséről
KÖZVIL Zrt. 2013. évi díjszabásának elfogadásáról
70 éven felüli idősek részére karácsonyi csomag
készítéséről
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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 testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a
testület így is határozatképes.
A mai testületi ülés első témája, Dr. Szabó József háziorvos levele. Felolvasom a doktor úr által
írottakat.
A levél felolvasása után.
Zagyva Ferencné: A praxist Dr. Szabó József megvásárolta, ha a szerződés felmondásától számított
6 hónapon belül nem adja el, akkor az visszaszáll az önkormányzatra. Vagyis az önkormányzatnak
kell keresni háziorvost.
Koska Pál: Tehát, ha a praxisjogot nem veszi meg a doktor úrtól senki, akkor 120 nap múlva nem
lesz a településnek háziorvosa?
Zagyva Ferencné: A háziorvos és az önkormányzat között létrejött szerződés értelmében, a
felmondástól számított 120 napig még Dr. Szabó Józsefnek a település betegeinek ellátását
biztosítania kell. Ennek a doktor úr maradéktalanul eleget is tesz. Ezután - amennyiben doktor úr
nem adja át másik orvosnak a praxisát - következik kb. 2 hónap, amikor valamilyen módon meg
kell oldani a településen a rendelést. A 2 hónap letelte után, amennyiben még mindig nem
értékesítette Szabó doktor a praxisát, az díjtalanul visszaszáll az önkormányzatra. Ekkor az
önkormányzat feladata lesz háziorvost keresni.

Zagyva Ferencné: A téli tüzelő vásárlására pályázatot nyújtottunk be, és 320.000 forintot kaptunk.
Az önkormányzatnak kell az ÁFA tartalmat és a fa szállításának árát fizetni. Ez kb. 170.000 forint.
Ebből az összegből 18 m3 tüzelőt tudunk vásárolni.
Dr. Katona Miklósné: Milyen fajtájú fát kapnánk?
Tarjányi Lászlóné: A kormányrendelet meghatározza a fa méretet és a fajtáját is. Behozom a
rendeletet.
Tarjányi Lászlóné távozik a teremből.
Zagyva Ferencné: Az igényléskor az önkormányzat jelezte, hogy anyagi lehetőségei miatt önrészt a
tüzelő vásárlásához nem tudunk biztosítani. Ehhez képest, bár önrészt nem kérnek, de a szállítás
költségét és az ÁFA tartalmat az önkormányzatnak kellene megfizetni.
A körjegyző asszony visszajön a terembe.
Dr. Katona Miklósné: Összesen 18 m3 tüzelőt tudunk vásárolni, ebből az összegből? Mennyibe
kerül m3-e?
Tarjányi Lászlóné:. A fa m3 ára 14.000 Ft/ÁFA.
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Dr. Katona Miklósné: A 14.000 forintra még jön 27% ÁFA. Ez így nagyon sok.
Tarjányi Lászlóné: A rendelet szerint a kormányhivatal Mezőgazdasági Hivatalánál nyilvántartott
erdőgazdálkodóktól lehet csak vásárolni a tüzelőt A fa mérte maximum 35 cm átmérőjű,
plusz/mínusz 5% elfogadott tűréshatár. A mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet, nem kemény,
lombos fajú fafajta. A fennmaradó fajt juhar, akác, kőris, tölgy platán stb. lehet. A szállításból
származó költség a települési önkormányzatot terheli. A kiosztott mennyiség háztartásonként
legfeljebb 5 m3 lehet.
Zagyva Ferencné: Ez a tüzelő mennyiség az igazságos elosztáshoz kevés.
Koska Pál: Ha egy 18 m3-ével adjuk és jelentkeznek mondjuk 30-an, akkor mi alapján döntünk,
hogy ki a rászoruló és ki nem?
Tarjányi Lászlóné: A fa m3 ára ÁFA tartalommal, szállítás költségével együtt 22.800 Ft/m3-re
jönne ki. Sirok nem igényelt tűzifát, Terpes pedig visszautalta a támogatásként kapott összeget. Itt
is dönthet úgy a testület, hogy nem költi el az összeget, hanem visszautalja.
Dr. Katona Miklósné: Indokoljuk meg, hogy miért utasítjuk vissza.
Zagyva Ferencné: Bükkszék Község Önkormányzata visszautalja a téli tüzelőre benyújtott
pályázaton kapott 320.000 forintot. Teszi mindezt azért, mert a tüzelő vásárlási ára indokolatlanul
magas, az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a fenti összeg ÁFA
tartalmát és a szállítás költségeit megfizesse, valamint a vásárolható mennyiség az igazságos
elosztáshoz kevés. Aki egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
170/2012.(XII.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a téli tüzelőre benyújtott pályázaton kapott
320.000 forintot visszautalja. Teszi mindezt azért, mert a tüzelő vásárlási ára indokolatlanul magas,
az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a fenti összeg ÁFA tartalmát és a
szállítás költségeit megfizesse, valamint a vásárolható mennyiség az igazságos elosztáshoz kevés.
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az összeg visszautalásáról intézkedjen.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: Az önkormányzat 2013. évi pénzügyi helyzetéről eddig csak annyi ismert, hogy
a normatíva a 2012. évi összeg 20%-a lesz. A hivatal köztisztviselőinek helyzete nagy részben
megoldódott. A fürdő épületében kialakításra kerül egy korszerű konyha. Úgy gondolom, hogy ez a
konyha láthatná el a jövőben a falu közétkeztetését, valamint a fürdő vendégeit. Az óvoda konyhája
melegítő konyhaként megmaradna, a szakácsokat pedig a Termálstrand Kft foglalkoztatná. Ezzel
az önkormányzat költségei csökkennének.
Dr. Katona Miklósné: Az Ifjúsági Tábor vendégeire is a strandról főznének?
Zagyva Ferencné: Május hónap még idegenforgalmi szempontból gyenge, ezért ez a hónap
megoldható a strand konyhájáról. Július és augusztus hónapban azonban mindenképpen külön
szakácsot kellene felvenni a táborba, aki a tábor vendégeit látja el.
Tarjányi Lászlóné: A konyhára az önkormányzatnak van működési engedélye. Ezt lehet bővíteni,
más egységre megkérni, szociális étkezést átvinni, de a részletekről későbbiekben is elég dönteni.
Most egy elvi döntést hozhat a testület a szándékra vonatkozólag.
3

Zagyva Ferencné: Akkor egy elvi döntést kérnék a testülettől, arra vonatkozólag, hogy az óvodában
működő szociális étkezést a Termálstrand Kft. működésében lévő, jelenleg kialakítás alatt álló
konyha látja el a jövőben. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
171/2012.(XII.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elviekben hozzájárul, hogy az önkormányzat
működtetésében lévő szociális étkezést a Termálstrand Kft. működésében lévő, jelenleg kialakítás
alatt álló konyha látja el a jövőben.
Felhatalmazza a testület a polgármestert és a körjegyzőt a részletek pontos kidolgozására, melyet
egy későbbi képviselő testületi ülésen ismertetnek.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: körjegyző, polgármester

Zagyva Ferencné: A 2012. november 27-i testületi ülés témái között szerepelt a közvilágításra
kötendő szerződés. A testület akkor megszavazta, hogy az ÉMÁSZ-ELMIB Zrt ajánlatát fogadja el.
Dr. Katona Miklósné: Felhívtam az árajánlatot adó cégeket és kiderült, hogy ugyan az ÉMÁSZELMIB Zrt ajánlata kedvezőbb, viszont az önkormányzatnak a Közvill Zrt-vel van érvényes
szerződése. Ezt a szerződés nem lehet így év vége előtt felbontani, az önkormányzatnak
hónapokkal előbb jeleznie kellett volna, ha el kíván állni a szerződéstől. Ha most másik céget
választunk, akkor a megkötött szerződés értelmében fizetni kell a Közvill Zrt-nek is. Én ezt a
tájékoztatást kaptam. Kérem a polgármester asszonyt nézzen utána, hogy valóban így szól-e a
szerződésünk. Amennyiben igen, úgy javaslom, hogy maradjunk a jelenlegi szolgáltatónknál.
Azonban a jövőben arra figyeljen oda az önkormányzat, hogy időben tudjunk döntést hozni ilyen
ügyekben.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a 2013. évre a közvilágításra
vonatkozó szerződés a Közvill Zrt-vel kösse meg, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
172/2012.(XII.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi közvilágításra vonatkozó
szerződés a KÖZVIL Zrt-vel kívánja megkötni. Elfogadja a KÖZVIL Zrt. közvilágításra vonatkozó
2013. évi 16,40 Ft/kwh díjszabását.
Felhívja a testület a polgármestert, hogy a döntésről a KÖZVIL Zrt.-t értesítése, továbbá a
szerződést megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: Javaslom a testületnek, hogy idén is ajándékozzuk meg a 70 év feletti, állandó
lakcímmel rendelkező lakosokat karácsony alkalmából. A tavalyi évben kb. 165 fő kapott 1500
forint értékű karácsonyi csomagot. Az összegen most sem változtatnánk, aki ezzel egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
173/2012.(XII.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetési segélykeret terhére karácsonyi
csomagot készíttet a 70 éven felüli időseknek, 1500 Ft/fő értékben.
A testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészítéséről gondoskodjon.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen
4

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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