JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 28.-án
14.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma

Tárgya

133/2012.(VIII.28.) Felhatalmazás szerződés aláírására
134/2012.(VIII.28.) Tanévkezdési támogatás 2012. évi elvi feltételeiről
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő nincs
jelen, távolmaradását nem jelezte, valószínűleg késik, de a testület így is határozatképes.
A fürdőfejlesztés projektben szerepelnek olyan gépek, berendezések (pl. medencetakarító
gép) amelyeket csak a fejlesztés végén szándékozunk megvásárolni, ezért a Magyar
Fejlesztési Bankkal kötött szerződésünk módosítására van szükség. A bank csak a
szerződésmódosítás után indítja el a kifizetéseket. A szerződés tervezetet a testület tagjai itt,
most áttekinthetik.
A tervezet áttanulmányozása után.
Zagyva Ferencné: Ahhoz, hogy a szerződést a körjegyző asszonnyal aláírhassuk, a testület
felhatalmazására van szükség. Ha nincs kérdés, akkor, felolvasom a határozati javaslatot.
A határozati javaslat felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki a javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
133/2012.(VIII. 28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Strandfürdő korszerűsítése
és fejlesztése című beruházás önerő részéhez a hitelfelvételre kiírt közbeszerzési eljárás
alapján a 748.549.650 Ft hitel felvételére szerződést kötött az eljárás nyertesével, a Magyar
Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytárssággal. A 2011. június 14-én aláírt
szerződés, módosításra kerül, a csatolt szerződés tervezetet a képviselőtestület jóváhagyja.
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert és a körjegyzőt a hitelszerződés és
kapcsolódó biztosítéki szerződések módosításának aláírására, a gazdálkodási előadót a
szerződés ellenjegyzésére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Zagyva Ferencné: A másik témánk az iskolakezdési támogatás. Én úgy gondolom, hogy a
tavalyi évben adott 5.000 forintos támogatást most is vállalni tudjuk, a gyerekek létszáma
jelentősen nem változott, kb. 70-75 gyereket érint, ebben már benne vannak a középiskolások
és a felsőbb iskolákban tanuló diákok is. Kérdezem a testület tagjait, hogy döntsük erről a
témáról most, vagy várjuk meg Dr. Katona Miklósné képviselő asszonyt is?
Koska Pál: Célszerűbb lenne most eldönteni.
Zagyva Ferencné: Abból a szempontból mindenképp, hogy így hamarabb jutnának a szülők a
tanévkezdési támogatáshoz. Aki egyetért a tavalyi feltételeknek megfelelő, tanulónkénti 5.000
forintos tanévkezdési támogatás összegével kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
134/2012. (VIII.28.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdésre való tekintettel
átmeneti segélyt nyújt azon családok részére, ahol gyermekek tanulnak a következők szerint:
Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános
iskolás gyermekek részére 5000.- Ft-ot,
A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
középiskolába járóknak egységesen 5000.- Ft-ot,
A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező felsőfokú,
nappali tagozatos képzésben részt vevők számára 5 000.-Ft-ot,
A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középfokú
tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű OKJ-s
képzésben részesülőknek 5000.-Ft-ot ad.
Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak az
érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után veheti fel. A kérelmek benyújtásának
határideje: 2012. október 31.
Felhívja a képviselő-testület a polgármestert, hogy fentieknek megfelelően – a kérelmek
beérkezése sorrendjében – intézkedjen az átmeneti segélyek kifizetése felől.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő megérkezett.
Zagyva Ferencné: A testület az ülés témáit megtárgyalta.
Dr. Katona Miklósné: Igen, Kérem, hogy tájékoztassatok, hogy miben döntöttetek.
Tarjányi Lászlóné körjegyző és Zagyva Ferencné polgármester tájékoztatja a képviselő
asszonyt az ülés témájáról és a meghozott döntésekről.

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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