JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 16.30
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.
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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
Meghívott vendégek:
Szarvas Dénes Eger-Audit Kft. könyvvizsgáló
Szűcsné Lehóczki Julianna Termálstrand Kft. ügyvezető
Péntek Zoltánné kempingvezető
Lakosság részéről megjelent: 7 fő
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a
testület határozatképes. Aki a kiküldött meghívóan szereplő napirendi pontok tárgyalásával
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalását.

I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési
beszámolójának elfogadásáról
Zagyva Ferencné: Ahhoz, hogy a beszámolót elfogadjuk, előbb a II. negyedévi költségvetés
módosítását szükséges megtárgyalnunk. Az ehhez kapcsolódó anyagot a testület tagjai megkapták.
Átadom a szót az önkormányzat könyvvizsgálójának.
Szarvas Dénes: Köszöntöm a megjelenteket. A 2012. évi költésvetés rendeletének módosítása. A
főösszeget szükséges módosítani. A rendeletmódosítás az eredeti költségvetéssel összhangban van,
elfogadását javaslom.
A 2012. III. negyedévi költségvetés beszámolójakor a teljesítési index 75 % körüli teljesítést
szokott mutatni. Az önkormányzat esetében ez a fürdőberuházás miatt nem így teljesült. A bevétel
tekintetében 33.9 %, a kiadás tekintetében 33.7 % a teljesülés. A önkormányzat kifizetései
folyamatosak, a bevételek meghaladják a kiadásokat, gazdálkodása szabályszerű, a 2012. III.
negyedévi költségvetési beszámolót elfogadásra javaslom a tisztelt képviselő testületnek.
Dr. Katona Miklósné: A beszámolóban található 3 millió forint nyereség a folyószámlahitel nélkül
értendő?
Bozó Ferencné: Ez könyvelés szempontjából számít. A folyószámlahitelt hitelfelvételként minden
negyedév végén le kell könyvelni. Ez az összeg az összes számlán jelen pillanatban szereplő pénz.
Kovács Dániel: Az ülés előtt áttekintettem Anikóval a beszámoló mellékletében kulturális
műsorok, rendezvények pontban összegzett 1.237.000 forint számláit. A Polgármesterek
Bográcsfőző Versenye 228.800 forint támogatást kapott az önkormányzattól. Ezt az Egyesületnek
nyújtott támogatásként fogom fel. Kérdezem, hogy a Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesületnek
még mindig nem szükséges beszámolót benyújtani?
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Zagyva Ferencné: Ezt az Egyesület nem támogatásként kapta. Az Önkormányzat ezt az összeget
nem utalta az Egyesület folyószámlájára. Akkor lenne támogatás, ha az Önkormányzat az
Egyesület folyószámlájára utalná a pénzt, és nem tudná, hogy a Bükkszék Idegenforgalmáért
Egyesület ezt hogyan használja fel. Bükkszék Község Önkormányzat költségvetésében ez benne
van, a költségvetést a képviselő testület szavazta meg.
Kovács Dániel: Nem beszámoló köteles az Egyesület?
Zagyva Ferencné: Nem.
Kovács Dániel: Szomorú, hogy a polgármestereket támogatjuk, a civil szervezeteinket pedig 2013ban nem akarjuk támogatni.
Zagyva Ferencné: Dániel, neked, aki éppen ilyen jellegű iskolát végez, tudnod kellene, hogy egy
település életére milyen hatással van a marketing. Ha nincs több kérdés, akkor szavazásra teszem
fel, aki a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítást elfogadja, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 10/2012.(XI.27.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LV. Törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Bükkszék Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2012. évi költségvetéséről szóló 4/ 2012.
(II.10.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
II. fejezet
Módosító rendelkezések
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi bevételi előirányzatát 152.681.000 Ft-tal
megemeli, a bevételi előirányzatot 1.529.079.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd ötszázhuszonkilenc
millió hetvenkilencezer forintban állapítja meg.
3. §.
A képviselő-testület a bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, illetve
zárolja:
Intézményi működési bevétel 144.740.000 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatra 1.591.000 Ft
Egyéb központi támogatás 147.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel:
Elkülönített alapoktól 2.535.000 Ft
Működési célú támogatás értékű bevétel 180.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Lakosságtól 483.000 Ft
Vállalkozási bevétel 3.005.000 Ft
4. §
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A képviselő-testület a 2. §. alapján az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatot 152.681.000
Ft-tal megemeli a kiadási előirányzatot 1.529.079.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd
ötszázhuszonkilenc millió hetvenkilencezer forintban állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a kiadási előirányzatot az alábbi címeken emeli meg:
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások:
Önkormányzati jogalkotás 100.000 Ft
Üdülő – tábor étkezés 130.000 Ft
Város és községgazdálkodás 33.000 Ft
Rendszeres szociális segély, FHT 870.000 Ft
Lakásfenntartási támogatás 589.000 Ft
Ápolási díj alanyi jogon 133.000 Ft
Rendszeres gyermekvédelmi tám. 180.000 Ft
Szociális étkezés 1.133.000 Ft
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 2.535.000 Ft
Sportlétesítmények működtetése 90.000 Ft
Strand fejlesztés 141.837.000 Ft
Tartalék 2.046.000 Ft
Vállalkozási tevékenység 3.005.000 Ft
6. §
A képviselőtestület az alábbi bevételi címek között, az alábbi összegekkel előirányzat
átcsoportosítást hajt végre:
- az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát 650 .000 Ft-tal, a pótlék, bírság bevételi
előirányzatát 12.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a telekadó bevételi előirányzatát 662.000 Fttal zárolja.
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A képviselőtestület az alábbi kiadási címek előirányzatai között, az alábbi összegekkel előirányzat
átcsoportosítást hajt végre:
- a tartalék kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben az önkormányzat
elszámolásai (támogatások) kiadási előirányzatát 300.000 Ft-tal zárolja,
- a köztemetés cím kiadási előirányzatát 57.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a tartalék cím
kiadási előirányzatát 57.000 Ft-tal zárolja,
- a kulturális műsorok, rendezvények cím kiadási előirányzatát 287.000 Ft-tal megemeli, ezzel
szemben a tartalék cím kiadási előirányzatát 287.000 Ft-tal zárolja.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.
B ü k k s z é k, 2012. november 14.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné: Aki a 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolót és a könyvvizsgálói
jelentést elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadja
Bükkszék Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési
beszámolóját.
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Dr. Katona Miklósné: Mivel a költségvetés nem fogadtam el, ezért a módosítások folyamán is
tartózkodom.

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Zagyva Ferencné: A napirendi ponthoz a testület megkapta az anyagot. Átadom a szót a
könyvvizsgálónak.
Szarvas Dénes: Az Államháztartási Törvény előírja, hogy november 31-ig szükséges megcsinálni a
önkormányzatok következő évi koncepcióját, melyet az előző évre alapozva kell elkészíteni. Az
elkészített koncepció részletes, jelen pillanatban több információt nem tudunk a 2013- évi
költségvetés tervezéséhez. Ami biztos, hogy a Stabilizációs Törvény megtiltja, hogy az
önkormányzat működési célra hitelt vegyen fel, ilyen célra folyószámlahitellel sem
rendelkezhetnek az önkormányzatok. Pályázatokhoz önerőt továbbra is biztosíthatnak az
önkormányzatok banki hitelből. Összességében Bükkszék Község Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját jónak tartjuk, elfogadásra javasoljuk a tisztelt testületnek.
Kovács Dániel: A koncepcióban a civil szervezetek támogatását az önkormányzat anyagi helyzete
nem teszi lehetővé. Tényleg így gondoljátok?
Zagyva Ferencné: Nem lesz rá pénz.
Kovács Dániel: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek üzemanyagra és gépkocsi biztosításra kellene
támogatást adni.
Zagyva Ferencné: A költségvetés készítésénél látjuk át, hogy mit tudunk vállalni.
Dr. Katona Miklósné: Javasom, hogy módosítsuk úgy ezt a pontot, hogy a végleges számok
ismeretében.
Szarvas Dénes: A koncepcióban szerepel a „várható” szó, ez azt takarja, hogy még nem végleges.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, akkor szavazásra teszem, fel, aki Bükkszék Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját Dr. Katona Miklósné képviselő javaslatával
módosítva elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
151/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzata képviselőtestülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési
koncepció előterjesztését. Az elhangzottak alapján a 2013. évi költségvetés elkészítését az alábbiak
szerint határozza meg:
A 2013 évi költségvetést úgy kell tervezni, hogy az állami támogatások (normatívák),
önkormányzat saját bevételei, egyéb támogatások fedezetet teremtsenek a működési kiadásokra.
Bevételek területén :
1. Az intézményi szolgáltatási és térítési díjakat a 2012. évi szinten kell tervezni.
2. Az iparűzési adó 9 millió Ft-ban, gépjárműadó 1.6 millió Ft-ban, idegenforgalmi adó 3 millió Ftban tervezhető.
Kiadások területén:
1. A személyi kiadásokat a jelenlegi szinten kell tervezni, a soros előlépéseket és a jubileumi
jutalmakat tervezni kell.
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2. A természetbeni juttatást az előző év szinten kell tervezni.
3.A dologi kiadásokat és a karbantartásra tervezett összege csak az előző évi szinten tervezhető.
4. A civil szervezet támogatásáról a 2013. évtől az önkormányzat a végleges számok ismeretében
dönt.
5. A szociális juttatásokra tervezett összeg a 2012. évi szinten tervezhető.
6. Fejlesztésre csak a benyújtott pályázatok saját erő része tervezhető.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert és a körjegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés fentiek
szerinti elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: polgármester, körjegyző

III. napirendi pont: Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól
Zagyva Ferencné: A testület megkapta a strandvezető beszámolóját. Kérdezem Julikát kívánja
valamivel kiegészíteni a beszámolót?
Szűcsné Lehóczki Julianna: Mindent leírtam, kérdés esetén válaszolok.
Dr. Katona Miklósné: A fürdő költségvetését elfogadta a taggyűlés, de utána a büfé üzemeltetésére
nem lett új, módosított költségvetés készítve. Ez egy 27 milliós tétel, mely úgy került kiadásra és
bevételezésre, hogy nincsen rá hivatalos dokumentum, hogy mi alapján tette ezt a strandvezető.
Szarvas Dénes: A strandfürdő üzemeltetését a Termálstrand Kft. végzi. Kft. esetében nem
költségvetést, hanem üzleti tervet fogadott el 2012. év elején a taggyűlés. Az üzleti tervben a
tulajdonos lefekteti, hogy mit vár el adott évben az üzemeltetőtől. Az ügyvezető felelőssége a
profitorientált működtetés. Az üzleti terv bármikor módosítható. Ha volt olyan taggyűlése a
strandnak, ahol elhatározták, hogy a fürdő mellett a büfét is a Termálstrand Kft. működteti, akkor
kellett volna jelezni, hogy a testület, mint üzemeltető, a működtetésért elvár x millió forint bevételt.
Dr. Katona Miklósné: Akkor miért van szükség üzleti tervre?
Szarvas Dénes: A hosszú távú működtetés miatt. Azért, hogy az ügyvezető tudja mit várnak el tőle,
és a tulajdonos tudassa, hogy mit vár el. Törvénysértést nem követtek el azzal, hogy nem
módosították az üzleti tervet.
Dr. Katona Miklósné: A fürdő vehet fel jövőre hitelt?
Szarvas Dénes: Mivel önálló jogi társaságként működik, ezért igen.
Kovács Dániel: Örömtelinek tartom, hogy megépül a vendéglátó egység, de nem vagyok benne
biztos, hogy elég lesz a vendégek kiszolgálására.
Dr. Katona Miklósné: Szeretnék találkozni a marketingesekkel.
Huszár Péter: A büfé üzemeltetését továbbra is az önkormányzat végzi, vagy magánszemélyek is
bérelhetnek helyiségeket?
Zagyva Ferencné: A Termálstrand Kft. üzemelteti mind a fedett épületben kialakításra kerülő
konyha-étterem egységet, mind pedig a nyári részhez tartozó büféegységeket.
Nincs több kérdés? Aki elfogadja a strandvezető beszámolóját az idegenforgalmi idény
tapasztalatairól kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a
strandvezető beszámolóját az idegenforgalmi idény tapasztalatairól.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló távozik az ülésről.
Zagyva Ferencné: A testület megkapta a táborvezető beszámolóját is. Kérdezem Évát kívánja
valamivel kiegészíteni a beszámolót?
Bozó Lászlóné: Annyit szeretnék a beszámolóhoz hozzáfűzni, hogy mivel terven felüli volt a
bevétel, kérem, hogy a nagyon rossz állapotú vizesblokkok rendbetételére fordítsunk valamennyi
összeget.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi a bevétel?
Bozó Lászlóné: Az étkezésen kb. 20.000.000 forint, a szálláson kb. 19.000.000 forint, összesen kb.
40.000.000 forint.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi a kiadás?
Bozó Lászlóné: Az étkezés tekintetében tudok végleges számot mondani, ez kb. 17.000.000 forint.
Itt kb. 3.000.000 forint nyerséggel számolhatunk. A szállásnál még lesznek kiadások, például
közüzemi díjak, hiteltörlesztés, bérek, így kb. 4.000.000 forint nyereséggel számolhatunk. Így
mindösszesen kb. 7.000.000 forint nyereséget értük el. Ehhez az összeghez még hozzájön az
Idegenforgalmi Adó, ami kb. 2.000.000 forint.
Dr. Katona Miklósné: Összességében részletesebb a beszámoló, mint tavaly, de hiányolom, hogy a
testület nem értesült a sütővásárlásról és a büfé nem üzemelt.
Bozó Lászlóné: A büfét vállalkozónak kiadni nem éri meg. Júniusban és júliusban csak 1 esetleg 2
éjszakás osztálykirándulások voltak, akik nem vásárolnak büfében, augusztusban pedig a
gólyatáborosok és a nagyobb csoportok nem igénylik a büfét.
Zagyva Ferencné: Dániel javasolta az automata beállítását.
Dr. Katona Miklósné: A sütő vásárlása meghaladta a táborvezető által elkölthető pénzről való
döntést.
Bozó Lászlóné: Sürgős volt a vásárlás, több 100 fő volt a táborban, nem magamban döntöttem.
Zagyva Ferencné: Legközelebb telefonon tájékoztatlak benneteket.
Kovács Dániel: Nekem is jobban tetszett a beszámoló a tavalyinál, részletesebb volt.
Zagyva Ferencné: Én nemcsak a beszámolót dicsérem meg, hanem Évát is, mert az Ifjúsági Tábor
ilyen bevétellel az utóbbi jó pár évben nem zárt.
Aki elfogadja a táborvezető beszámolóját, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a
táborvezető beszámolóját az idegenforgalmi idény tapasztalatairól.
Zagyva Ferencné: Az idegenforgalmi idény tapasztalatairól a kempingvezető beszámolóját is
olvashatták a testület tagjai. Péntek Zoltánné kempingvezető kívánja kiegészíteni a beszámolóját?
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Péntek Zoltánné: Igen. A kemping ebben az évben rövid ideig volt nyitva, mivel a nyitva tartást a
fürdő nyitásához igazítottuk. A vendégek szervezését már a téli hónapokban el kell kezdeni, meg
kell ismertetni a kempinget az emberekkel. A régóta visszajáró vendégeket pedig tájékoztatni kell
az aktuális dolgokról, mert tapasztalatom szerint igénylik, és jó néven veszik az ilyen jellegű
megkeresést. Iskolákat is meg lehetne keresni, sátortáborozás céljából. Célszerű lenne kérdőívet
összeállítani, amelyet ha a kedves vendég kitölt, információt kaphatunk arra vonatkozóan, hogy
mennyire volt elégedett a kempinggel, és milyen változtatásokkal szolgálhatjuk még jobban az ide
érkezők kényelmét.
Kovács Dániel: A külföldi vendégeknek lehetne csináltatni idegen nyelű szórólapot.
Zagyva Ferencné: Kemping Egyesületekkel kellene felvenni a kapcsolatot. Ha nincs kérdés, akkor
aki a kempingvezető beszámolóját elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta
beszámolóját az idegenforgalmi idény tapasztalatairól.

a

kempingvezető

Péntek Zoltánné kempingvezető távozik az ülésről.

IV. napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozására kötendő szerződés
elfogadásáról
Zagyva Ferencné: A testület megkapta a megállapodást.
Dr. Katona Miklósné: A kilépés, csatlakozás központilag meghatározott?
Tarjányi Lászlóné: Az új önkormányzati törvény határozza meg.
Zagyva Ferencné: Kérdés? Akkor szavazásra teszem fel, aki a közös önkormányzati hivatal
létrehozására kötendő megállapodást elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
152/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirok, Terpes és Szajla Községek
Önkormányzata Képviselőtestületeivel 2013. január 1-től közös önkormányzati hivatal
létrehozására készült megállapodást a csatolt előterjesztés szerinti szöveggel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
V. napirendi pont: Egyebek
Köz ös anya gok
Tarjányi Lászlóné: A testület tagjai megkapták az Ország Kristóf Általános Iskola 2012. évi
költségvetési előirányzatának módosítására tett javaslatot, valamint az iskolai költségvetés III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.
Zagyva Ferencné: Nincs kérdés? Akkor szavazásra teszem fel, aki az Ország Kristóf Általános
Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatára tett módosító javaslatot elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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153/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményfenntartó társulásban
működtetett Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetését a kapott pótelőirányzatok
alapján az alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény bevételi előirányzatát 9.430.000 Ft-tal megemelik és 102.508.000 Ft, azaz
Egyszázkettő millió ötszáznyolc ezer forintban állapítják meg.
A bevételek az alábbi címeken és az alábbi összegekkel emelkednek, csökkennek:
- Intézményfinanszírozás 4.813.000 Ft
- Non profit szervezettől átvett pénz 4.568.000 Ft
- Munkaügyi Központ támogatása 49.000 Ft
A képviselőtestületek az intézmény kiadási előirányzatát 9.430.000 Ft-tal megemelik és
102.508.000 Ft, azaz Egyszázkettő millió ötszáznyolcezer forintban állapítják meg.
A kiadások az alábbi rovatokon emelkednek, illetve csökkennek:
- Személyi juttatás 2.649.000 Ft
- Járulékok 1.045.000 Ft
- Dologi kiadások 1.168.000 Ft
- Tartalék 4.568.000 Ft
A képviselőtestületek a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hagyják jóvá:
- a székhely intézmény személyi juttatások előirányzatát 38.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a
dologi kiadási előirányzatát 38.000 Ft-tal zárolja.
Felhívják a képviselőtestületek a Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetése módosítását Sirok Község Önkormányzata költségvetésén a fentiek szerint vezesse
át.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: körjegyző
Zagyva Ferencné: Aki az Ország Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetés harmadik
negyedévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
154/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási Intézményt Fenntartó
Társulásban működő Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetésének harmadik
negyedévi teljesítésről készült beszámolót a csatolt kimutatások szerint jóváhagyja.
A képviselőtestületek felhívják Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetés teljesítésének Sirok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés harmadik
negyedévi teljesítéséről készült beszámolóba történő beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Tarjányi Lászlóné: A testület tagjai megkapták a Kölyökvár Óvoda 2012. évi költségvetési
előirányzatának módosítására tett javaslatot, valamint az óvodai költségvetés III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Zagyva Ferencné: Nincs kérdés? Akkor szavazásra teszem fel, aki a Kölyökvár Óvoda 2012. évi
költségvetési előirányzatára tett módosító javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
155/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közösen fenntartott Kölyökvár Óvoda 2012.
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. A Kölyökvár Óvoda 2012. évi bevételi előirányzatát 7.574.000 Ft-tal megemelik és 53.807.000
Ft-ban, azaz Ötvenhárom millió nyolcszázhét ezer forintban állapítják meg.
A képviselőtestületek a bevételi előirányzatot az alábbi címeken emelik meg:
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- Munkaügyi Központtól átvett pénz 147.000 Ft
- Intézményfinanszírozás 7.427.000 Ft (normatív és normatív kötött támogatás 4.211.000 Ft, egyéb
központi támogatás 352.000 Ft, központosított támogatás 372.000 Ft, működési célú pénzeszköz
átvétel 1.692.000 Ft)
2. A Kölyökvár Óvoda 2012. évi kiadási előirányzatát 7.574.000 Ft-tal megemelik és 53.807.000
Ft-ban, azaz Ötvenhárom millió nyolcszázhét ezer forintban állapítják meg.
A képviselőtestületek az alábbi kiadási címeken és összegekkel emelik meg:
- személyi juttatások 5.668.000 Ft (székhely intézmény 435.000 Ft, Bükkszéki tagintézmény
66.000 Ft, Istenmezejei tagintézmény 105.000 Ft, Ivádi tagintézmény 2.013.000 Ft,
Erdőkövesdi tagintézmény 3.049.000 Ft)
- járulékok 1.412.000 Ft (székhely intézmény 93.000 Ft, Bükkszéki tagintézmény 18.000 Ft,
Istenmezejei tagintézmény 18.000 Ft, Ivádi tagintézmény 517.000 Ft, Erdőkövesdi
tagintézmény 766.000 Ft)
- Dologi kiadások 494.000 Ft (székhely intézmény 176.000 Ft, Bükkszéki tagintézmény
4.000 Ft, Ivádi tagintézmény 216.000 Ft, Erdőkövesdi tagintézmény 98.000 Ft)
A képviselőtestületek a 2012. évi kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hajtják
végre:
- a székhely intézmény személyi juttatások kiadási előirányzatát 37.000 Ft-tal megemelik, ezzel
szemben a dologi kiadások előirányzatát 37.000 Ft-tal zárolják.
Megbízzák a képviselőtestületek Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
előirányzat változásait Sirok Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a fentiek szerint
szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelősek: körjegyző
Zagyva Ferencné: Aki a Kölyökvár Óvoda 2012. évi költségvetés harmadik negyedévi
teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
156/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közoktatási Intézményt – Óvodát Fenntartó Társulásban működő Kölyökvár Óvoda 2012. évi költségvetésének harmadik negyedévi
teljesítésről készült beszámolót a csatolt kimutatások szerint jóváhagyja.
A képviselőtestületek felhívják Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetés teljesítésének Sirok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés harmadik
negyedévi teljesítéséről készült beszámolóba történő beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Tarjányi Lászlóné: A testület tagjai megkapták a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 2012. évi
költségvetési előirányzatának módosítására tett javaslatot, valamint a költségvetés III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Zagyva Ferencné: Kérdés? Szavazásra teszem fel, aki a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség
2012. évi költségvetési előirányzatára tett módosító javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
157/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség
2012. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 171.000 Ft-tal megemelik és 46.350.000 Ft-ban, azaz Negyvenhatmillió
háromszázötvenezer forintban állapítják meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
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- intézményi működési bevétel 15.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel 156.000 Ft
A kiadási előirányzatot 171.000 Ft-tal megemelik és 46.350.000 Ft-ban, azaz Negyvenhatmillió
háromszázötvenezer forintban állapítják meg. A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és
összegekkel emelik meg:
- Személyi jellegű kiadások 359.000 Ft
- Járulékok 97.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások zárolás - 285.000 Ft
Felhívják a képviselők a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítását Sirok
Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Zagyva Ferencné: Aki a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 2012. évi költségvetés harmadik
negyedévi teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
158/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 2012.
évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítéséről készült beszámolót a csatolt kimutatás szerint
elfogadja.
Felhívják a körjegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata költségvetésébe
építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző

Közvilágításról
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták az Émász és az Elmib árajánlatát közvilágításra
vonatkozóan.
Dr. Katona Miklósné: Nézzük meg részletesebben lehet-e valamelyik szolgáltatóval közvetlenül
szerződést kötni.
Zagyva Ferencné: Edit, legyen ez a te dolgod, nézz utána, majd a következő ülésen tájékoztasd a
testületet. Addig, aki az ÉMÁSZ ajánlatát elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
159/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja az ÉMÁSZ Nyrt. közvilágításra
adott villamosenergia-árajánlatában Bükkszék község részére megajánlott 16.7 Ft/kWh összeget.
Jelen határozatában a képviselő testület felhatalmazza Dr. Katona Miklósné képviselőt, az ELMIB
Zrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. képviselőivel való egyeztetésre. Az egyeztetés eredményétől függően a
testület az árajánlatok tárgyalását újra napirendre tűzi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Katona Miklósné képviselő és a polgármester
Szi lágyi Erzs ébet Gim názium fel hívás áról
Zagyva Ferencné: A testület megkapta a Szilágyi Erzsébet Gimnázium felhívását. Jelenleg nincs a
településen olyan gyermek, aki most fejezi be általános iskolai tanulmányait. Így a felhívás nem
aktuális.
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A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
PEVIK Kft. tulajdonrész felajánlásáról
Zagyva Ferencné: A testület a Pevik Kft. levelét is megkapta, melyben arról tájékoztat a cég, hogy
az önkormányzatok üzletrész-tulajdont szerezhetnek. A legkisebb névérték 100.000 forint.
Kérdezem a testületet kívánunk-e élni a PEVIK Kft. ajánlatával?
A képviselőtestület 5 nem szavazattal elutasította a PEVIK Kft. tulajdonrész
felajánlására vonatkozó kérelmét.
Brájer Károly kérelméről
Zagyva Ferencné: Brájer Károly levélben fordult a testülethez, előzetes elvi hozzájárulást kér
villamos hálózat bővítésének megvalósításához. A Rákóczi út végén egy 50 méteres szakaszon
hosszabbítanák meg a villamos hálózatot. Kérdés? Ha nincs szavazásra teszem fel, aki Brájer
Károly részére az előzetes elvi hozzájárulást a villamos hálózat bővítésére megadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
160/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete előzetes elvi hozzájárulását adja, hogy a
Bükkszék, Rákóczi út 69. hrsz. 537 előtt lévő villanyoszlopról a villamos hálózatot 50 méterrel a
Rákóczi út hrsz. 544 előtti szakaszig meghosszabbítsák.
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a döntésről Brájer Károly kérelmezőt értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester

MUTEX Kft. kérelméről
Tarjányi Lászlóné: Építési engedélyezési eljárást kezdeményezett a MUTEX Kft. a Bükkszék 06
hrsz.-ú Hotel Salvus meglévő épületeinek felújítására és gyógyszállóvá alakítására. Az építési
hatóság kéri - mivel az építési területhez vezető út, a Fürdő út, önkormányzati tulajdon - az
önkormányzati út kezelői és tulajdonosi hozzájárulását. Mivel a kezelői hozzájárulás jegyzői
hatáskör ezért a képviselő testület hozzájárulását az út használatához adja meg.
Zagyva Ferencné: Kérdés? Szavazásra teszem fel, aki hozzájárul, hogy a Mutex Kft. a Fürdő utat
használja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
161/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő,
természetben 3335. Bükkszék 175 hrsz.-ú Fürdő utat, a MUTEX Kft. használja.
Felhívja a testület a polgármestert, hogy ezen határozatról Pétervására Város, Váraszó, Kisfüzes
községek Társult képviselőtestületének Közös Polgármesteri Hivatala Építésügyi osztályát
értesíteni szíveskedjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bükksz ék Közs ég Önkorm ányz at sz oci ál is szol gál t ató szakm ai programj áról
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Tarjányi Lászlóné: A Szociális Törvény előírja, hogy minden önkormányzatnak szociális
szolgáltató szakmai programmal kell rendelkeznie. Egy ellenőrzés folyamán derült ki, hogy
Bükkszék nem rendelkezik ilyen programmal. A tervezetet a testület megkapta.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
162/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadja Bükkszék Község Önkormányzat
Szociális Szolgáltatási Szakmai Programját.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Oktatásban 2013. január 01-én bekövetkezett változásokról
Tarjányi Lászlóné: Mint az a testület előtt is ismert, 2013. január 01-től a 3000 lakos alatti
települések iskoláinak üzemeltetése állami kézbe kerül. A szakmai felügyeletet a járási
tankerületek látják el. Felvételi körzeteket szükséges meghatározni. A Kormányhivatal november
végéig véleményt kér a körzet kialakítására vonatkozóan. A Köznevelési Törvényben leírtaknak
megfelelően továbbra is a szülő dönt arról, hogy melyik iskolába íratja be a gyermekét, de az
intézményeknek elsősorban a felvételi körzetből kell feltölteni az osztályaikat. Az iskolák csak az
utazásért kérhetnek pénzt. Kérdezem a testületet, hogy kíván valamilyen formában véleményt
nyilvánítani.
Dr. Katona Miklósné: Igen, be kívánjuk indítani Bükkszéken az alsó tagozatokat.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért Dr. Katona Miklósné képviselő javaslatával kérem, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
163/2012.(11.27.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 20/2012.(VIII.28.) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdésére hivatkozva iskola felvételi körzetének megállapítása tárgyában az alábbi véleményt
adja:
- Javasolja, hogy Bükkszék községben induljon általános iskola alsó tagozattal.
- A jelenleg működő általános iskolák felvételi körzetének kialakításáról nem kíván
véleményt nyilvánítani.
Megbízza a képviselőtestület a körjegyzőt, hogy a fentiekről a Heves Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztályát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Az Ifjúsági Tábor 2013. évi árai
Bozó Lászlóné: A 2013-as szezonra érdeklődnek szállás és étkezési díjak tekintetében. Az étkezést
emeltük tavaly az ÁFA emelés miatt, nem gondolom, hogy azon most emelni szükséges. A szállás
díjait 2012-ben nem változtak. Úgy gondolom, hogy a 11 fős épületek esetében kellene
valamennyit emelni, a többit pedig változatlanul hagyni.
Zagyva Ferencné: Én 5%-os emelést reálisnak tartok, vagy mondjuk 100 Ft-ot.
Koska Pál: Emeljünk 100 forintot, de akkor azt költsük is rá a tábor karbantartására, esetleg
fejlesztésére.
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Zagyva Ferencné: Aki egyetért a tábor szállásdíjainak 100 forintos emelésével, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
164/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete az Ifjúsági Tábor 2013. évre szóló árait az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
Szállásdíj
Fa és kőépületek
1-2 éjszaka 1780 ft + 320 áfa = 2100 ft/fő/éj
3-5 éjszaka 1610 ft + 290 áfa = 1900 ft/fő/éj
6- éjszaka 1525 ft + 275 áfa = 1800 ft/fő/éj
Vendégház
1-2 éjszaka 2034 ft + 366 áfa = 2400 ft/fő/éj
3-5 éjszaka 1864 ft + 236 áfa = 2200 ft/fő/éj
6- éjszaka 1771 ft + 319 áfa = 2090 ft/fő/éj
100 fő felett +8% kedvezmény a szállás díjából
Visszatérő vendégeknek (3 éven belül) +4% kedvezmény a szállás díjából
Minden 21. fő ingyen szállást kap
Étkezés
Az étkezés 27%-os áfa kulccsal került kiszámításra
Reggeli: 401 ft + 108 áfa = 509 ft/fő/nap
Ebéd:
751 ft + 203 áfa = 954 ft/fő/nap
Vacsora: 501 ft + 135 áfa = 636 ft/fő/nap
100 fő felett +5% kedvezmény az étkezés díjából
200 fő felett további +3% kedvezmény az étkezés díjából
Legalább 6 eltöltött nap után (az első naptól számolva) +5% kedvezmény az étkezés díjából
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és táborvezető

Az Idegenforgalmi Adóról
Zagyva Ferencné: Az Idegenforgalmi Adó évek óta 250 forint, ami kevés a hasonló adottsággal
rendelkező turisztikából bevételt szerző településekhez képest. Javaslom, hogy emeljük 300
Ft/fő/nap-ra az IFÁ-t.
Bozó Lászlóné: Én ezt az összeget soknak találom, szerintem 280 forint egyelőre elég lenne.
Koska Pál: Szerintem is legyen egyenlőre 280 forint.
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja, hogy az Idegenforgalmi Adó mértéke 2013. január 01-től a
településen 280 Ft/fő/nap, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 11/2012.(XI.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról.
Bükkszék Község Önkormányzata a1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a az Alkotmány 44/A. § (1) bek. d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbiakat rendeli el:
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I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 13/2000. (XI.07.) rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
II. fejezet
Módosuló rendelkezések
1. §
A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

-

„ 5. § Az adó mértéke:
a 3. § a) pontja szerinti adókötelezettség esetén személyenként és
vendégéjszakánként 280 Ft”
III. fejezet
Hatálybalépés
4. §
E rendelet 2013. január 1-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

B ü k k s z é k, 2012. november 27.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

2012. november 06-i rendkívüli testületi ülésen elhangzottakról
Dr. Katona Miklósné: Kérem, hogy tekintsük át a november 06-i rendkívüli ülés anyagát. Kérem,
hogy még egyszer gondoljuk át az ott hozott döntésünket.
Kovács Dániel: Az ott hozott határozatunk csak egy elvi belegyezés volt.
Koska Pál: Ha konkrétan tudunk valamit, akkor térjünk vissza erre a kérdésre.
Dr. Katona Miklósné: Kértem a pályázat azonosítószámát, de nem kaptam meg. Miért nem kaptam
meg?
Zagyva Ferencné: Ez nem az önkormányzat pályázata, nem tudunk pályázati számot.
Tarjányi Lászlóné: A pályázat addig konkrét azonosítószámmal nem rendelkezik, amíg be nem
fogadják.
Csőtörésről
Dr. Katona Miklósné: csőtörés miatt elzárták a vizet a József Attila úton, úgy hogy erről értesítést a
lakosság nem kapott. Kérem a hangosbemondó beüzemelését.
Zagyva Ferencné: Jelenleg nem működik, de megnézettjük.
A képviselőtestület egyetért a képviselő asszony javaslatával.
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M oz gókön yvt ári szol gál t at ás ról
Tarjányi Lászlóné: A Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül működött eddig a
könyvtár a Bródy Sándor Könyvtáron keresztül. A Társulás kapta a normatívát és egy részét a
Megyei Könyvtárnak másik részét az önkormányzatoknak utalta. A Kistérségi Társuláson keresztül
történt támogatás megszűnik. A Megyei Könyvtár küldött levelet azoknak az önkormányzatoknak,
akikkel szerződéses kapcsolatban voltak, hogy a 2013. évi költségvetési törvényjavaslattatban
szerepel egy módosító indítvány, mely szerint lesz valamilyenféle közművelődési normatíva. A
nyilvános könyvtáraknak közvetlenül lehet támogatást igényelni. A megyei könyvtárak kis
települések könyvtáraival köthetnek szerződést, és ekkor a településnek adott normatívát a
könyvtár kapja és szolgáltat érte könyveket. A testület eldöntheti, hogy szeretne-e ezzel
kapcsolatban több információt kapni.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy kérjünk több információt a Megyei Könyvtártól, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
165/2012.(XI.27.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete bővebb információt szeretne kapni a Bródy
Sándor Megyei Könyvtár ellátási szolgáltatásáról.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a könyvtár igazgatójától felvilágosítást kérjen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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