JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 19.-én
17.00 órakor tartott nyílt ülésén.

Rendelet száma

Tárgya

5/2012.(IV.20.)
6/2012.(IV.20.)

A 2011. évi költségvetése végrehajtásáról
A 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.)
önkormányzati rendelete módosításáról
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete
módosításáról
Az
önkormányzati
rendeletekben
meghatározott
szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

7/2012.(IV.20.)

8/2012.(IV.20.)

Határozat száma

Tárgya

75/2012.(IV.19.)

Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás belső
ellenőrzésről szóló beszámolójáról
Bükkszéki Polgárőr Egyesület részére nyújtandó
támogatásról
Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány
részére nyújtandó támogatásról
Bükkszéki
Nyugdíjasklub
részére
nyújtandó
támogatásról
Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére nyújtandó
támogatásról
Bródy Sándor Megyei és városi Könyvtár beszámolójáról
Peter Cerny Alapítványnak nyújtandó adományról
Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról
Rákóczi úti telek értékesítésre történő meghirdetéséről
Mol rendezvényéről

76/2012.(IV.19.)
77/2012.(IV.19.)
78/2012.(IV.19.)
79/2012.(IV.19.)
80/2012.(IV.19.)
81/2012.(IV.19.)
82/2012.(IV.19.)
83/2012.(IV.19.)
84/2012.(IV.19.)
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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
Szűcsné Lehóczki Julianna ügyvezető
Bozó Lászlóné táborvezető
Koska Győző Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnök
Jeges Tamás Bükkszéki Polgárőr Egyesület elnök
Huszár Miklósné Bükkszéki Nyugdíjasklub vezető
Hammer István Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány vezető
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya
Lakosság részéről megjelent: 1 fő
Kovács Dániel képviselő kiment a teremből.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy minden képviselő jelen
van, így a testület határozatképes. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2011, évi költségvetése
végrehajtásáról szóló rendelet és mellékletei elfogadása
Zagyva Ferencné: A testület tagjai írásban megkapták a napirendi pont anyagát. Van
valakinek kérdése?
Dr. Katona Miklósné: A felmerült kérdéseket már megbeszéltem Anikóval.
Kovács Dániel képviselő visszajött a terembe.
Szarvas Dénes: A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet
és éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatát írásban elkészítettük. A bevételek
meghaladják a kiadásokat. Az év közben előforduló átmeneti likviditási gondokat az
önkormányzat folyószámlahitellel áthidalta. A rendelt és a beszámoló önkormányzat
gazdálkodásáról valós képet ad, megfelel a törvényi előírásoknak, a testületnek elfogadásra
javaslom.
Zagyva Ferencné: Aki Bükkszék Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló rendeletet és a beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
5/2012.(IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2011. évi költségvetése végrehajtásáról.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya a képviselőtestületre, a bizottságaira, Sirok-Bükkszék-Terpes
Körjegyzőségre, az önkormányzat alkalmazottaira terjed ki.
II. fejezet
A költségvetés végrehajtása
2. §
(1) Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2011. évi költségvetés
végrehajtásáról készült beszámolót
163.759.000 Ft teljesített bevétellel
163.362.000 Ft teljesített kiadással
az 1. és 3. mellékletben meghatározott részletezéssel jóváhagyja.
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység 2011. költségvetése végrehajtását
141.900.000 Ft teljesített bevétellel
149.641.000 Ft teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(3) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység 2011. évi költségvetése végrehajtását
13.362.000 Ft teljesített bevétellel
13.721.000 Ft teljesített kiadással
hagyja jóvá.
3. §
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat a 2011. évi engedélyezett létszámkeretét a 3.
melléklet szerint állapítja meg.
III. fejezet
Pénzmaradvány megállapítása
4. §
Az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát 7.608.000 Ft-ban állapítja meg, melynek
levezetését a 4. számú melléklet tartalmazza.
5. §
Felhívja az önkormányzat a polgármestert, hogy a pénzmaradvánnyal a 2012. évi költségvetés
módosítására tegyen javaslatot.
IV. fejezet
Záró rendelkezések
6. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
B ü k k s z é k, 2012. április 17.
Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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Dr. Katona Miklósné: A rendelt 80%-át elfogadom 20%-át nem, ezért tartózkodtam.
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták a 2012. évi költségvetési rendelet
módosításának tervezetét is.
Bozó Ferencné: A strandfürdő és az önkormányzat között létrejött bérleti szerződés
módosításához szükséges, hogy a rendeletet is módosítsuk.
Tarjányi Lászlóné: A bevétel nem a megfelelő helyre volt tervezve. Zároltuk és
átcsoportosítottuk.
Szarvas Dénes: Ebben az évben új alapokra helyeződött az önkormányzatok költségvetése, új
törvényeket kell figyelembe venni, a jogszabályi háttér még nem minden esetben kidolgozott.
Így előfordul, hogy év közben módosítani szükséges a rendeltet. A rendeletmódosítást a
testület tagjainak elfogadásra javaslom.
Zagyva Ferencné: Aki a 2012. évi költségvetési rendelt módosítást elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
6/2012.(IV.20.) 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 22.860.000 Ft-tal
zárolja
a
bevételi
előirányzatot
1.360.656.000
Ft-ban,
azaz
Egymilliárd
háromszázhatvanmillió hatszázötvenhatezer forintban állapítja meg.
3. §.
A képviselő-testület a bevételi előirányzatot az alábbi címen és összeggel emeli meg, zárolja:
Intézményi bevétel zárolás – 34.860.000 Ft
Felhalmozási célú bevételek 12.000.000 Ft
4. §
A képviselő-testület a 2. §. alapján az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatot
22.860.000 Ft-tal zárolja a kiadási előirányzatot 1.360.656.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd
háromszázhatvanmillió hatszázötvenhatezer forintban állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a kiadási előirányzatot az alábbi címen és összeggel zárolja:
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Finanszírozási műveletek zárolás – 22.860.000 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. április 17.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Szarvas Dénes könyvvizsgáló távozott az ülésről.
Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás megküldte beszámolóját a
térségben végzett belső ellenőrzésekről.
Tarjányi Lászlóné: A beszámolót, terjedelme miatt a testület tagjainak nem küldtük meg, ha
valaki kéri, átolvashatja. Sok statisztikai elemet tartalmaz. Bükkszék vonatkozásában a
strandfürdő 2009-2010. évi működését vizsgálja. Az összegzést felolvasom.
A felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Kérdés? Aki elfogadja, a belső ellenőrzésről szóló beszámolót kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
75/2012.(IV.19.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete elfogadja a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulás belső ellenőrzéséről szóló beszámolót.
A testület felhívja a polgármestert, hogy döntéséről a Társulást értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
II. napirendi pont: A civil szervezetek beszámolója az előző évi támogatás
felhasználásáról
Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Nyugdíjasklub beszámolóját mindenki írásban megkapta,
kérdés?
Dr. Katona Miklósné: Köszönjük a részletes beszámolót.
Zagyva Ferencné: Aki a Nyugdíjasklub beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadja
Nyugdíjasklub 2011. évi működéséről készült beszámolót.

a

Bükkszéki

Zagyva Ferencné: Szintén megkapták a testület tagjai a bükkszéki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület beszámolóját is. Kérdés?
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Dr. Katona Miklósné: A beszámoló nem olyan részletes, mint a nyugdíjasoké, de az Egyesület
dolgaira nemrégiben egy egész estét szántunk.
Zagyva Ferencné: Aki a Tűzoltó Egyesület beszámolóját elfogadja, kérem, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadja a bükkszéki Önkéntes
Tűzoltó Egyesület 2011. évi működéséről készült beszámolót.
Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány beszámolójához
van kérdés? Aki elfogadja a beszámolót kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadja a Bükkszéki Óvodás és
Iskolás Gyermekekért Alapítvány 2011. évi működéséről készült
beszámolót.
Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Polgárőr Egyesület nem készített írásos beszámolót.
Szepesi Orsolya: A testület tagjai az ülés előtt kapták meg az egyesület beszámolóját, melyet
most néhány szóban ismertetnék. A polgárőrség anyagi helyzete jónak mondható. Több
pályázatot is nyertünk a 2011. évben. Az Országos Polgárőr Szövetség 2011-ben is támogatta
működésünket, melyből a szolgálati gépjárművet készítettük fel a műszaki vizsgára, illetve
műszakiztattuk le, valamint kifizettük a 2011. évre a könyvelési díjat, illetve a maradék
pénzből üzemanyagkártyát vásároltunk az Egyesület járőrautójának működtetésére. A téli
járőrözés „megkönnyítésére” vásároltunk 2 téli bélelt kabátot, valamint a különböző
rendezvények biztosításához forgalomirányító táblát. Beszerzésre került egy éjjellátó készülék
is. Bükkszék Község Önkormányzat 2011-ben is segítette az Egyesület működését, amit
utólag is megköszönünk. Ez az összeg, a fentebb részletezett pályázati összegek miatt nem
került elköltésre. Jelenleg is a polgárőrség folyószámláján van. Több tervünk is van az összeg
felhasználására, mindenképpen olyan dologra szeretnénk költeni ami, a település és az
Egyesület számára is hasznos. A polgárőrség 2011-ben is tevékenyen részt vállalt a
településen lévő rendezvények biztosításában. Az Eger Rallyt például, tagjaink két napon
keresztül biztosították. A Bográcsfőző verseny alatt is biztosítottuk a vendégek zavartalan
szórakozását. A biciklis maraton bükkszéki állomásán éjszaka szolgálatot teljesítettünk, majd
másnap a rendezvény egy szakaszán felvezető autóként biztosítottuk a versenyzők zavartalan
közlekedését.
Jeges Tamás a Bükkszéki Polgárőr Egyesület elnöke megérkezett.
Zagyva Ferencné: Aki a Bükkszéki Polgárőr Egyesület beszámolóját elfogadja kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület egyhangú szavazással elfogadja a
Polgárőr Egyesület 2011. évi működéséről szóló beszámolót.

Bükkszéki

III. napirendi pont: Civil szervezetek pályázatairól való döntés
Zagyva Ferencné: A Polgárőr Egyesület 100.000 forint támogatást kért, aki az összeggel
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
76/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázat alapján 2012. évre
a Bükkszéki Polgárőr Egyesület részére 100.000.- Ft támogatást állapít meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány 100.000 forint
támogatást kér.
Hammer István: A 2011. évben spóroltunk, nem nyúltunk az Alapítvány számláján lévő
pénzhez. Az idei évben, a már hagyományos rendezvényeink mellett az óvodai eszközök
felújítására fordítanánk pénzt. Ezért kértünk 100.000 forintot az önkormányzattól.
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat költségvetése elég szűkös, ezért egyenlőre 50.000 forint,
aztán ha későbbiekben szükséges, akkor úgyis segítünk.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
77/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázat alapján 2012. évre
a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére 50.000.- Ft támogatást
állapít meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: A Nyugdíjasklub 100.000 forint támogatást kért, aki az összeggel egyetért,
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület egyhangú szavazással alábbi határozatot hozza:
78/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázat alapján 2012. évre
a Bükkszéki Nyugdíjasklub részére 100.000.- Ft támogatást állapít meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000 forint támogatást kért, 200.000
forintot javaslok. Az Egyesület elnöke jelzi felém, ha valamiért pénzre van szükségük. Aki az
összeggel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
79/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtott pályázat alapján 2012. évre
a bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 200.000.- Ft támogatást állapít meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
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Jeges Tamás: Az Egyesület részére megítélt 100.000 forint támogatást, két részletben, 50.000
forintjával kérnénk. Ha az Egyesület pályázati lehetőségei megengedik, és a közgyűlés is
megszavazza, akkor a Bükkszéki Óvodás és Iskolás Gyermekekért Alapítvány részére
lemondunk a támogatás egy részéről.
Koska Győző: Az önkéntes tűzoltó rendszert átalakítják. Hagyományőrző, műszaki mentés és
önálló tűzoltású besorolások lesznek. Az IFA miatt Bükkszék az önálló tűzoltású önkéntes
tűzoltókhoz sorolható be, amivel támogatás is jár.
Zagyva Ferencné: A besoroláshoz megállapodást szükséges kötni, ami azzal jár, hogy ha
riasztás van, akkor menni kell.
IV. napirendi pont: Az idegenforgalmi szezonra való felkészülés
Zagyva Ferencné: Átadom a strandvezetőnek a szót.
Szűcsné Lehóczki Julianna: A jelenlegi felkészülés más, mint az eddigi években. A beruházás
elindulásával nem tudunk május hónapban kinyitni, július-augusztus hónapban lesz nyitva a
strandfürdő. A 2012. évi szezonra szóló belépőjegy árak már meghatározásra került, a
település honlapján hamarosan látható, hogy a vendégek tájékozódni tudjanak a nyitás várható
dátumáról illetve az árainkról. A régi büfés bérlőinkkel már több egyeztetés volt a bérleti
díjakról, jelenleg készítés alatt van a bérleti szerződés tervezete.
Zagyva Ferencné: Van valakinek kérdése?
Dr. Katona Miklósné: Nem sok az 1500 forintos belépőár? Legyünk a környék legolcsóbb
strandfürdője.
Bozó Lászlóné: Milyen belépőjegy árat találnál jónak?
Dr. Katona Miklósné: A környék strandfürdői között Bükkszék legyen a legolcsóbb. Ezzel
idecsábítanánk a vendégeket.
Zagyva Ferencné: Alacsony belépőjegy ár után miért kérünk többet, ha ugyanazok a
szolgáltatások maradnak? Aki elfogadja a strandvezető beszámolóját, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazással elfogadja a strandvezető
idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló beszámolóját.
Zagyva Ferencné: Átadom a táborvezetőnek a szót.
Bozó Lászlóné: Sok helyre elküldtem a tábor kiajánlásait, egyebek mellett a 2012. évi utazás
kiállításra is. A strandfejlesztés miatt a szezon kezdete a táborban is kitolódik. A vendégek
többsége a nyaralását a fürdő nyitva tartásához igazítja. A szezon kezdetére, mint az elmúlt
években mindig csak a tisztasággal és a terület rendbetételével tudunk készülni. Jelenleg 16
írásos megrendelésem van. Sajnos pénz nélkül nehéz bármit kezdeni. Az önkormányzat
költségvetésébe betervezésre került a tábor ebédlőjében lévő függönyök cseréje, remélem a
szezon kezdetére ezt meg tudjuk csinálni. A zuhanyzók felújítására is nagy szükség lenne,
legalább szakaszosan.
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Kovács Dániel: A fürdőfejlesztés miatt monda vissza már valaki a megrendelését?
Bozó Lászlóné: Nem.
Kovács Dániel: A 16 megrendelés hány főt takar?
Bozó Lászlóné: Személyt nem tudok mondani, körülbelül 19-20 millió forint bevételt
jelentenek. 10 csoport még függőben van, tőlük még nincs írásos megrendelésem.
Zagyva Ferencné: Aki a táborvezető beszámolóját elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazással elfogadja a táborvezető
idegenforgalmi szezonra való felkészülésről szóló beszámolóját.
V. napirendi pont: Egyebek
Bród y Sándor Megyei és Városi Kön yvtár beszámolójáról
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták a könyvtár beszámolóját a 2011. évi
mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolót. Kérdés? Aki elfogadja a
könyvtár beszámolóját, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
80/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bródy Sándor Megyei és városi
Könyvtár 2011. évben, a községben végzett mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló
beszámolóját elfogadja.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésről a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárat értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Peter Cern y Alapítván y tájékoztatásáról
Zagyva Ferencné: A Peter Cerny Alapítvány tájékoztatást küldött a 2011. évi működéséről.
Bükkszéken 1 esetben volt szükség a segítségükre.
Dr. Katona Miklósné: Nincs olyan év, amikor az Alapítvány munkájára ne lenne szükség a
településen. Úgy gondolom, hogy a munkájukat megköszönve, egy jelképes összeget utalnunk
kellene Alapítványnak, illetve a falu lakosait is értesíthetnénk valamilyen formában.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat 5000 forintot átutaljon a Peter
Cerny Alapítványnak kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
81/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tartalékkeret terhére a Peter Cerny
Alapítvány részére 5000 forint adományt biztosít.
A testület felhívja a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
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Felelős: polgármester
Bükkszék-Budapest autóbuszjárat megszűntetéséről
Zagyva Ferencné: Mint arról a testület tagjai is tudnak, a Bükkszéket Budapesttel összekötő
közvetlen autóbuszjáratot megszűntették. A levelet kaptunk az illetékes hatóságtól, hogy
Bükkszékről pétervásárai átszállással indul autóbusz Budapestre. Ugyanabban az időpontban
érezik meg, mint a megszűnt reggeli járat. Ígéretet kaptunk, hogy a fürdőfejlesztés után, ha
igény mutatkozik rá, akkor a reggeli órákban Sirokból induló Budapestre érkezező
autóbuszjárat indulási helye Bükkszék lenne.
A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették.
Szociális rendelet módosításáról
Tarjányi Lászlóné: A szociális rendelet helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó részét,
törvényi változás miatt, hatályon kívül kell helyezni.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, akkor, aki egyetért a szociális rendelet módosításával,
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
7/2012.(IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról,
a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete módosításáról.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (39
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 17/2005.(XI.30.) rendeletét (továbbiakban Rendelet) rendeletét az alábbiak szerint
módosítja.
II. Fejezet
Módosuló rendelkezések
2. §
A Rendelet 13. §-a hatályát veszti.
III. fejezet
Záró rendelkezések
3. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
B ü k k s z é k, 2012. április 3.
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Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Szabál ysértési rendelkezések hatál yon kívül hel yezéséről
Tarjányi Lászlóné: 2012. április 15-től, törvényi rendelkezés értelmében, a jegyző nem
szabálysértési hatóság. Az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseit hatályon
kívül kell helyezni.
Dr. Katona Miklósné: Ki lesz az eljáró hatóság?
Tarjányi Lászlóné: Egyenlőre a Heves Megyei Kormányhivatal, a későbbiekben pedig,
tervezet szerint a kialakításra kerülő járások.
Zagyva Ferencné: Aki a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével egyetért,
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
8/2012.(IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési tényállások hatályon
kívül helyezéséről.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 254. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Hatályon kívül helyező rendelkezések
1. §
Hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzata a közterületek tisztántartásáról, a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 7/2004.( III.31.) rendelete 24 §-a, a
környezetvédelemről: az avar és kerti hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, a
zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek védelméről szóló 12/2004.(VI.30.)
rendelete 23 §-a, a közterület-használatról szóló 10/2004..(VI.30.) rendelete 9. §-a, a temető
használat szabályairól szóló 14/2004.(IX.01.) rendelete 9. §-a.
II. Fejezet
Záró rendelkezések
2. §
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
B ü k k s z é k, 2012. április 17.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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Pétervásárai Kistérség
módosulásáról

Többcélú

Társulás

Társulási

megállapodásának

Tarjányi Lászlóné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Tanácsa 2012. március 7-i
ülésén módosította a Társulási megállapodását, az államháztartási törvény rendelkezései
miatt. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján a
társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához. Az
iratanyagot, terjedelme miatt, a testület tagjai nem kapták meg. Ismertetem a változtatásokat.
A módosítások felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás módosított
Társulási megállapodását , kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
82/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulás módosított Társulási megállapodását.
A testület felhívja a polgármestert, hogy a döntésről a Pétervásárai Kistérség Többcélú
Társulását értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
ELM IB részvén yek megvásárlására vonatkozó megkeresésről
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat tulajdonában lévő ELMIB részvények megvásárlására
érkezett ajánlat. A részvényeket névértéken szeretnék megvásárolni, de az önkormányzatnak
még egy körülbelül 1.500.000 forintnyi összeggel hozzá kellene járulni az eladáshoz. A
közvilágításhoz használt lámpatestek így az önkormányzat tulajdonában kerülnének, és ez
után a javíttatást az önkormányzat fizetné. Eddig átalánydíjat fizettünk a lámpatestek
javításáért.
Koska Pál: Nem gondolom, hogy ezzel a lehetőséggel élnünk kellene.
Zagyva Ferencné: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazásra teszem fel, aki elutasítja a
részvények megvásárlására vonatkozó megkeresést, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elutasította az ELMIB részvények
megvásárlására vonatkozó megkeresést.
Rákóczi úti ingatlan eladásra történő meghirdetéséről
Zagyva Ferencné: A Rákóczi út 17. szám alatt lévő telket meg szeretnék vásárolni. Kérdezem
a testület tagjait, meghirdessük eladásra?
Koska Pál: Csak költségünk van vele. Fűnyírás.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a telek eladásra történő meghirdetésével, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
83/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete eladásra meghirdeti az önkormányzat
tulajdonában lévő, természetben 3335. Bükkszék, Rákóczi út 17. szám alatt található
belterületi telket.
A testület felhatalmazza a polgármestert, az ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Ravatalozó hűtőjéről
Zagyva Ferencné: A ravatalozóba az új hűtőt pénteken meghozták és beüzemelték. 996.000
forintba került. A hűtő vásárlására elkülönített számlára összesen 697.000 forintot érkezett.
Ezúton is szeretném megköszönni a település lakóinak az önzetlen segítséget.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
MOL rendezvényéről
Zagyva Ferencné: A „75 éves a magyarországi ipari méretű szénhidrogén-termelés” jubileumi
rendezvényét a Mol Bükkszéken szeretné megünnepelni. Megkeresték az önkormányzatot, hogy
segítsen a rendezvény megszervezésében. A Tornatermet bérbe vennék, ennek díja 400.000 Ft +
ÁFA, 4 helyszínen hangosítást kell biztosítanunk 130.000 Ft + ÁFA, valamint kiállítást rendezünk az
iskolájában, ennek a bérleti díja 100.000 Ft + ÁFA. Ezekért mindösszesen 800.100 forintot fizetnek.
Aki elfogadja ezt az összeget kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
84/2012.(IV.19.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a MOL részére bérbe adja a Tornatermet
400.000 Ft + Áfa összegért, hangosítást biztosít a rendezvény lebonyolítására 4 helyszínen
130.000 Ft + Áfa összegért, valamint kiállítás rendezéséhez bérbe adja az iskola auláját
100.000 Ft + Áfa összegért. Ezen tevékenységekért Bükkszék Község Önkormányzat bruttó
800.100 Ft díj megfizetését kéri.
A testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvény lebonyolítására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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