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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én
17.00 órakor tartott 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 vendég: Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya
Lakosság részéről megjelent: 7 fő
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy minden képviselő itt van,
így a testület határozatképes. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták a napirendi ponthoz kapcsolódó iratanyagot,
kérdezem a jegyző asszony szeretne kiegészítést tenni?
Tarjányi Lászlóné: Az önkormányzat költségvetését a strandberuházással kapcsolatos
támogatás lehívása miatt szükséges módosítani.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel, aki Bükkszék Község
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012.(II.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) 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 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja.
II. fejezet
Módosító rendelkezések
2. §
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A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatát 1.237.609.000 Ft-tal
zárolja a bevételi előirányzatot 160.007.000 Ft-ban, azaz Egyszázhatvan millió hétezer
forintban állapítja meg.
3. §.
A képviselő-testület a bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg,
illetve zárolja:
Intézményi működési bevétel 3.236.000 Ft
Intézményi működési bevétel zárolás – 7.204.000 Ft
Helyi adók
Iparűzési adó 817.000 Ft
Pótlék, bírság 102.000 Ft
Továbbszámlázott szolgáltatás 95.000
Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatra 2.068.000 Ft
Vis maior támogatás 861.000 Ft
Egyéb központi támogatás 43.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel:
Önkormányzati kv. Szervtől 571.000 Ft
Támogatásértékű, fejezeti kezelésű bev. 151.000 Ft
OEP-től 148.000 Ft
Elkülönített alapoktól 1.290.000 Ft
Elkülönített alapoktól zárolás – 1.390.000 Ft
Tárgyi eszköz értékesítés zárolás – 26.200.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Vízkezelés 605.000 Ft
Szennyvízkezelés 605.000 Ft
Játszótér pályázati támogatás 685.000 Ft
Strand pályázat zárolás – 478.715.000 Ft
Felhalmozási hitelek zárolás – 748.550.000 Ft
Folyószámla hitel 13.114.000 Ft
Vállalkozási tevékenység
Kemping 59.000 Ft
4. §
A képviselő-testület a 2. §. alapján az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatot
1.237.609.000 Ft-tal zárolja a kiadási előirányzatot 160.007.000 Ft-ban, azaz Egyszázhatvan
millió hétezer forintban állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a kiadási előirányzatot az alábbi címeken emeli meg:
Önkormányzati igazgatás 2.283.000 Ft
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások:
Nem lakóingatlan bérbeadása 232.000 Ft
Város és községgazdálkodás 64.000 Ft
Tűzoltás, katasztrófavédelem 13.000 Ft
Kárpótlás 13.000 Ft
Rendszeres szociális segély, FHT 1.458.000 Ft
Lakásfenntartási támogatás 517.000 Ft
Ápolási díj alanyi jogon 143.000 Ft
Ápolási díj méltányossági alapon 88.000 Ft
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 151.000 Ft
Átmeneti segély 30.000 Ft
Szociális étkezés 52.000 Ft
Vendégétkezés 170.000 Ft
Tábori étkezés zárolás – 3.570.000 Ft
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Finanszírozási műveletek zárolás- 22.565.000 Ft
Rövid távú foglalkoztatás zárolás - 1.680.000 Ft
Hosszú távú foglalkoztatás 1.430.000 Ft
Közművelődési intézmény 147.000 Ft
Köztemető 51.000 Ft
Felhalmozás
Víztermelés 1.101.000 Ft
Ár és belvízvédelem 1.331.000 Ft
Törzstőke emelése 6.000.000 Ft
Hosszú távú közmunka 150.000 Ft
Strand beruházás zárolás – 1. 220.168.000 Ft
Tartalék zárolás – 5.109.000 Ft
Vállalkozási tevékenység
Tartalék 59.000 Ft
III. Fejezet
Záró rendelkezések
6. §
(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. február 7.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének elfogadása
Zagyva Ferencné: A testület tagjaival a költségvetést már részletesen átbeszéltük. A
lehetőségeink elég korlátozottak.
Tarjányi Lászlóné: Ettől az évtől új alapokra helyezték az önkormányzatok költségvetését. Új
törvény alapján kell összeállítani a költségvetést, sok a változás, sokszor nem könnyű a
törvény értelmezése sem. Ettől az évtől egy ún. stabilitási törvény előírja, hogy határozatot
szükséges elfogadni az önkormányzat adósságot keletkeztető szerződéseiről. A határozatot,
melyet a testület tagjai megkaptak, még a 2012. évi költségvetés rendeletének elfogadása előtt
szükséges elfogadni.
Szarvas Dénes: A jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégeztük Bükkszék Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének könyvvizsgálatát.
Ettől az évtől új alapokra helyeződött az önkormányzat költségvetése, olyan új törvényeket
kellett figyelembe venni, amelynél a jogszabályi háttér még nem minden esetben kidolgozott.
Szeretném kifejezni elismerésemet az önkormányzat dolgozóinak, sok munka fekszik a 2012.
évi költségvetés kidolgozásában.
A fürdőfejlesztés költségei újra bekerültek a költségvetésbe. Kérem a testület tagjaitól, hogy a
beruházás ideje alatt, segítsék az önkormányzat dolgozóinak a munkáját. Sok feladat lesz,
amely elsőbbséget szükséges, hogy élvezzen a zavartalan és pontos munka érdekében.
A költségvetés a hatályos jogszabályoknak megfelel, megalapozott, a testületnek elfogadásra
javaslom.
Zagyva Ferencné: Kérdezem a testület tagjait, van valakinek kérdése?
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Dr. Katona Miklósné: A 2011-2013 év között adósság visszafizetése a tőkére is vonatkozik,
vagy csak kamatot fizetünk?
Bozó Ferencné: Csak kamatot fizetünk.
Dr. Katona Miklósné: Ha márciusban elindul a beruházás, akkor már fizetni kell?
Zagyva Ferencné: Igen, de csak a II. negyedévben és csak a lehívott összeg után.
Tarjányi Lászlóné: A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt szükséges szavazni az
imént ismertetett adósságot keletkeztető szerződésekről szóló határozatról. A testület tagjai
megkapták az intézményekben folyó étkeztetésről, nyersanyag normákról szóló rendelet
módosítását, a szolgálati lakások lakbéréről szóló rendeletmódosítást, a kemping 2012. évi
szállásdíjairól szóló határozati javaslatot, és az önkormányzat 2012. évi vállalkozási
tevékenység díjairól szóló határozati javaslatot. Ezeket mind szükséges a költségvetés
elfogadása előtt szavazásra bocsátani.
Zagyva Ferencné: A mai testületi ülés meghívójában 4. napirendi pontként szerepel a
szolgáltatások, bérleti és egyéb térítési díjak megállapítása. Ezen napirendi pontban szereplő
határozatokról akkor most dönt a testület.
Aki a hitellel kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
2/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Tv. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat állapítja meg:
1.
A képviselőtestület megállapítja, hogy a 2012. évet megelőzően Bükkszék Község
Önkormányzata fejlesztési feladatokhoz hitel vett fel, adósságot keletkeztető szerződést
kötött. A korábbi években adósságot keletkeztetett ügyletekből származó visszafizetéseit
2012-2015. közötti évekre a csatolt táblázat szerint állapítja meg.
2.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározottak szerinti saját bevételei
alakulását 2012- 2015. között a csatolt táblázat szerint állapítja meg.
A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetését a fentiek figyelembevételével fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentieket a 2012. évi költségvetési rendeletben
szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Az intézményi nyersanyagnorma térítési díját 5% emeléssel terveztük. Ha
nincs kérdés akkor szavazásra teszem fel, aki az intézményekben folyó étkeztetésről,
nyersanyag normákról szóló rendelet módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2012.(II.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló rendelet módosításáról.
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Bükkszék Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális eljárásról szóló 1993.
évi III. tv. 92. § (1) bekezdésében és a 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és eljárásról szóló 1993. évi III. tv. 92/B § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 5/2007.(IV.21.) rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
II. fejezet
Módosuló rendelkezések
2. §
A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
6.§
Az intézmények nyersanyag normái a következők:
- szociális étkezés nyersanyagnorma 275.- Ft ÁFA
- óvoda (háromszori étkezés) 365.- Ft + ÁFA
- alkalmazottak, munkavállalók étkezés nyersanyagnorma
- reggeli 145.- Ft + ÁFA
- ebéd 275.- Ft + ÁFA
- vacsora 180.- Ft + ÁFA
- a vendégétkezők (tábori étkezők) számára alkalmazott nyersanyagnorma:
- reggeli 229.- Ft + ÁFA
- ebéd 429.- Ft + ÁFA
- vacsora 286.- Ft + ÁFA
3. §
A rendelet 7. § bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
7 §.
(1) Az önkormányzat az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja
meg:
- óvoda 365.- Ft + ÁFA
(2) Szociális étkezés
(3) az önkormányzat szociális rendeletében meghatározottak alapján jogosult személyek
részére:302.-Ft+ÁFA/nap, kiszállítással: 361.- Ft +ÁFA/nap
(4)
A munkahelyi étkezés keretében, valamint munkavállalók az étel előállításának
költségeit fizetik, melyet a nyersanyagnorma 175 %-ban állapítja, meg a képviselő-testület,
ennek összege:
Reggeli 254.-Ft + ÁFA
Ebéd 481.- Ft + ÁFA
Vacsora 315.- Ft + ÁFA
(4)A konyhán vendégétkezők (kívülállók), illetve a munkavállalók részére az ebéd
kiszállítása 100.-Ft +ÁFA /alkalom.
(5) A vendégétkezők (tábori étkezők) a nyersanyagnorma 175%-át fizetik térítési
díjként:
Reggeli: 401.- Ft+ ÁFA
Ebéd: 751.-Ft +ÁFA
Vacsora: 501.- Ft+ ÁFA
III. fejezet
Hatálybalépés
4. §
E rendelet 2012. március1-én lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
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B ü k k s z é k, 2012. február 7.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné: A kemping szállásdíjait nem emeltük. Aki elfogadja a kiküldött határozati
javaslatot, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő-testülete a Kemping 2012. évi szállásdíjait az alábbiak szerint
határozza meg:
Kemping:
sátorhely
660 Ft/nap +ÁFA
motor
360 Ft/nap +ÁFA
autó
460 Ft/nap +ÁFA
lakókocsi
860 Ft/nap +ÁFA
felnőttek díja
585 Ft/nap +ÁFA
gyermekek díja 400 Ft/nap +ÁFA
kutya díja
280 Ft/nap +ÁFA
áram használat 360 Ft/nap +ÁFA
A testület felhívja a polgármestert, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel
végeztesse el, valamint a község honlapon is kezdeményezze a módosítást.
Felelős: polgármester
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat vállalkozási tevékenységének 2012. évi díjairól szóló
határozati javaslatot is megkapták a testület tagjai. A fodrász és a parkoló térítési díjai nem
változnak, a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának és a Hajdúsági
Iparműveknek a bérleti díja 5%-kal emelkedik. Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a vállalkozási tevékenység díjait 2012.
évre az alábbiak szerint fogadja el:
Alaptevékenység:
Fodrász
4000.- Ft/hó + ÁFA
Parkoló:
Autó (egész napra): 480.- F + ÁFA.
Motor (egész napra): 320.- Ft +ÁFA
Délután 15 órától kedvezményes jegy: 320.-Ft +ÁFA
Busz: 800.-Ft + ÁFA
Vállalkozási tevékenység:
Kemping:
- Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja: 228.413.- Ft/szezon + ÁFA
- Hajdúsági Iparművek: 97.297.- Ft/szezon +ÁFA
A Képviselő-testület felhívja a Polgármestert, a vállalkozási tevékenységet irányító
dolgozókat, a körjegyzőség dolgozóit, hogy a 2012-es idegenforgalmi idényben a fenti díjakat
alkalmazzák.
Felelős: polgármester, önkormányzat és körjegyzőség dolgozói
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
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Zagyva Ferencné: Aki a szolgálati lakások lakbéréről szóló rendelet módosítását elfogadja,
kérem kézfelnyújtással jelezze:
A képviselő testület 4 igen szavazatta és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 3/2012.(II.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 21/2004. (XII.29.), az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a
közüzemi csatornaműből szolgáltatott csatorna használatárért fizetendő díjról, a
szolgálati lakások lakbéréről szóló rendelete módosításáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. Tv. 7. § (1) bek., 11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 21/2004. (XII. 29.) rendeletét
(továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
II. Fejezet
Módosuló rendelkezések
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére összkomfortos lakás esetén: 157,50
Ft/m2/hó +ÁFA
III. fejezet
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
B ü k k s z é k, 2012. február 7.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné: Ha a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs további kérdés, akkor,
aki Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetését és a könyvvizsgálói jelentést
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2012.(II.10.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2012. évi költségvetéséről.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. Törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
A rendelet hatálya a képviselőtestületre, Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőségre, az
önkormányzati feladatot ellátó alkalmazottaira terjed ki.
II. Fejezet
A költségvetésre vonatkozó rendelkezések
2. §.
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1.383.516.000 F, azaz
Egymilliárd háromszáznyolcvanhárom millió ötszáztizenhatezer forint bevételi előirányzattal
állapítja meg. A bevételi előirányzatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
Tv.(továbbiakban Államháztartási törvény) 6.§. (4) bekezdésében meghatározott bontásban a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A Képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 1.383.516.000 F, azaz
Egymilliárd háromszáznyolcvanhárom millió ötszáztizenhatezer forint kiadási előirányzattal
állapítja meg. Az önkormányzat kiadási előirányzatait az Államháztartási törvény 6. §. (2),
(3) bekezdése szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
3. §.
(1) A Képviselőtestület az alaptevékenység bevételi előirányzatát 1.367.521.000 Ft-ban, azaz
Egymilliárd háromszázhatvanhét millió ötszázhuszonegyezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység kiadási előirányzatát 1.367.521.000 Ft-ban, azaz
Egymilliárd háromszázhatvanhét millió ötszázhuszonegyezer forintban állapítja meg.
4. §.
(1) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatát 15.995.000 Ft-ban,
azaz Tizenöt millió kilencszázkilencvenötezer forintban állapítja meg.
(2) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység kiadási előirányzatát 15.995.000 Ft-ban,
azaz Tizenöt millió kilencszázkilencvenötezer forintban állapítja meg
5. §
(1) A Képviselőtestület az engedélyezett létszámkeretet a rendelet 3. melléklete szerint
állapítja meg.
6. §
A Képviselőtestület azon fejlesztési céljait, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése
vált szükségessé a rendelet 4. melléklete szerint állapítja meg.
7.§
A Képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló
kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 5.
mellékletében foglaltak szerint határozza meg.
8. §
A Képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek
visszafizetésére felhasználható saját bevételeit a 6. melléklet szerint állapítja meg.
9. §
(1)
A Képviselőtestület általános tartalékát 4.330.000 Ft-ban azaz Négymillió
háromszázharmincezer forintban állapítja meg.
(2)
A Képviselőtestület a vállalkozási tartalékát 1.420.000 Ft-ban azaz Egymillió
négyszázhúszezer forintban állapítja meg.
III. Fejezet
A költségvetés végrehajtása, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos
hatáskör
10. §.
(1) A Képviselőtestület a 2012. évi költségvetés végrehajtását az Államháztartási törvény, a
végrehajtási kormányrendelete szerint rendeli el.
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(2)
A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási
előirányzatok felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz
igazodóan kötelesek biztosítani.
(3)
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása
során évközben az önkormányzat szabad pénzeszközei betétként történő lekötéséről, valamint
annak visszavonásáról döntsön.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
11. §.
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
B ü k k s z é k, 2012. február 7.
Zagyva Ferencné
Polgármester

A képviselőtestület egyhangú
könyvvizsgálói jelentést.

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

szavazással

elfogadja

a

független

Dr. Katona Miklósné: A 2012. évi költségvetést elfogadtam, bár nem értek egyet azzal, hogy
a közművelődési intézményen egy fő főállásban szerepeltetve van.
Tarjányi Lászlóné: Mint azt már többször elmondtam, a körjegyzőség létszámcsökkentéshez
támogatást vett igénybe 2007-ben, ezért öt évig az állás nem állítható vissza csak annak
visszafizetésével.
Zagyva Ferencné: Az önkormányzathoz tartozik a Faluház is, így teljesen mindegy, hogy hol
szerepeltetjük az egy főt.
Dr. Katona Miklósné: Akkor szerepelje így a munkaköri leírásában is.
Szarvas Dénes könyvvizsgáló távozik az ülésről.

III. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásáról pályázat kiírása
Zagyva Ferencné: A határozati javaslatot megkapták a testület tagjai, ugyanúgy történik,
ahogy tavalyi évben. Aki a határozati javaslatot elfogadja kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
5/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról
szóló 15/2009. (08.31.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a bejegyzett bükkszéki
székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására 2012. évre. A pályázatot a rendelet 1.
számú melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani, csatolni kell mellé az adatlapban
megjelölt dokumentumokat, továbbá a szervezet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló
szöveges beszámolóját különös tekintettel a tavalyi évben kapott támogatás felhasználására. A
pályázat benyújtásának határideje 2011. március 9, hiánypótlási határidő 5 nap. A testület
felhívja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a honlapon és a hirdetőtáblán tegye közzé.
Felelős: polgármester
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
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IV. napirendi pont: Szolgáltatások, bérleti díjak és egyéb térítési díjak megállapítása
Zagyva Ferencné: A napirendi pontban szereplő határozatokról, a 2012. évi a költségvetés
elfogadása előtt szavaztunk.

V. napirendi pont: Egyebek
Útfelújítási pályázatról
Zagyva Ferencné: Pályázatot nyújtunk be a település 4 utcájának, a Templom útnak, a Jókai
útnak, a Béke útnak és a József Attila útnak a felújítására. A testület részére kiküldésre került
egy határozati javaslat, melyet szükséges benyújtani a pályázat egyik mellékleteként.
Dr. Katona Miklósné: A projektmenedzsment munkájáért soknak találom a 1.500.000
forintot.
Zagyva Ferencné: A pályázat 100%-ban fedezi ezt a költséget. Az önkormányzatnak, ha nyer
a pályázat – melynek összes költsége 91.972.232 Ft. – csak a 4.598.612 forint önrész kell
kifizetni.
Koska Pál: Ha ez a cég megnyer nekünk több mint 90.000.000 forintot útfelújításra, akkor én
nem sajnálom tőlük a 1.500.000 forintot, amit ráadásul nem is az önkormányzat fizet.
Zagyva Ferencné: Aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete az ÉMOP-3.1.3-11 pályázati
konstrukcióban Közúti infrastruktúra fejlesztése Bükkszéken címmel pályázatot kíván
benyújtani a 282/1 hrsz.-ú Béke út, a 45/1 hrsz.-ú Templom út, a 464 hrsz.-ú, a 444 hrsz.-ú, a
369 hrsz.-ú Jókai út, és a 231 hrsz.-ú, 233 hrsz.-ú József Attila út felújítására.
A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége 91.972.232,- Ft.
A ROP forrásból származó támogatás igényelt összege 87.373.620.- Ft.
A teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrészt, melynek összege 4.598.612,- Ft
Bükkszék Község Önkormányzat saját forrásból biztosítja.
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét a
költségvetésében elkülöníti.
A képviselő-testület a közúti infrastruktúra fejlesztés költségvetési táblázatát az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
Költségvetés
Bruttó
Tevékenység:
Költségvetés
ÁFA
összeg
Támogatás Saját erő
Tervezés
4 345 145 1 173 189
5 518 334 5 242 418
275 917
Előkészítés
Közbeszerzés
1 448 380
391 063
1 839 443 1 747 470
91 972
Szolgáltatások Projektmenedzsment
1 448 380
391 063
1 839 443 1 747 470
91 972
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Műszaki ellenőrzés
Könyvvizsgálat
biztosítása
Nyilvánosság
biztosítása

1 448 380

391 063

1 839 443

1 747 470

91 972

362 095

97 766

459 861

436 868

22 993

393 700
106 299
62 972 999 17 002 710

499 999
474 999
25 000
79 975 709 75 976 923 3 998 785

Építés, felújítás
Összes költség/Összes elszámolható
72 419 080 19 553 151 91 972 232 87 373 620 4 598 612
költség
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat benyújtására, és a szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Siófoki ingatlanról
Zagyva Ferencné: Az önkormányzatnak Siófokon osztatlan közös tulajdona van egy 2 ha
nagyságú területben. Január hónapban kaptunk egy megállapodás tervezetet egy jogi
előadótól, mivel a területet szeretnék megosztani.
Tarjányi Lászlóné: A terület valamivel nagyobb, mint 2 ha, építmények is találhatóak rajta.
Jelenleg az épületek és a földterület is közös tulajdonban van. Szeretnék úgy megosztani a
területet, ahogy ténylegesen használják. A kis tulajdonosoknak – mint amilyen Bükkszék
önkormányzata is - ugyanannyi tulajdonrész marad, de csak a földterületen. Az épületek azon
cégek tulajdonába kerülnének, amelyek azokat jelenleg is használják Az egész földterületben
Bükkszék tulajdonrésze 6,82 m2.
Dr. Katona Miklósné: A jogi előadó bírósággal fenyegeti az önkormányzatot.
Tarjányi Lászlóné: Területmegosztás úgy történhet, hogy minden tulajdonos közös
megegyezéssel szerződést köt. Amennyiben ez nem megoldható, úgy az egyik tulajdonos
bíróság útján kérheti a terület megosztását.
Zagyva Ferencné: Úgy gondolom, hogy mivel az önkormányzat tulajdoni hányada, 6,82 m2
nem csökken, ezért felesleges pereskednünk,a megállapodást megköthetjük.
Dr. Katona Miklósné: Az önkormányzat tulajdona milyen arányban oszlik meg, kapunk
mindenből, földből, útból? Szerepel ez a megállapodás tervezetben?
Tarjányi Lászlóné: Szerepel, a kialakított útban és a földterületen is van egy pár m2-es
tulajdonrésze az önkormányzatnak, mindösszesen 6,82 m2.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a megállapodást elfogadjuk, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
7/2012.(II.09.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete hozzájárul a siófoki 7452 hrsz.-ú közös
tulajdonban lévő ingatlan megosztásához. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert,
a tulajdonközösség megszűntetéséről szóló megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Rendőrségi fórumról
Zagyva Ferencné: Az Egri Rendőrkapitányság levelet küldött, amelyben tájékoztat, hogy
ebben az évben is szeretne lakossági fórumot tartani Bükkszéken.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Ifjúsági Tábor bérleti díjáról
Bozó Lászlóné: Edit kérted, hogy a tábor bérleti díjait ismertessük. Nem hiszem, hogy ezen a
díjazáson változtatni kellene. A táborban tartott lakodalmakért szoktunk bérleti díjat kérni,
pénteken még nem biztos, hogy használják a termet, inkább csak díszítésre. Aki igénybe veszi
a konyhát, az a rezsi költséget fizeti, mikortól a hűtőbe bepakol.
Dr. Katona Miklósné: A tábor bérleti díja most úgy néz ki, hogy ha saját dolgozó szeretné
bérbe venni, akkor 40.000 forint, ha bükkszéki lakos, akkor 80.000 forint, ha pedig külsős,
akkor 120.000 forint.
Bozó Lászlóné: Igen és fizetik a rezsi költséget.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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