JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 12-én
16.00 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:
Panyik Anita Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása és Munkaszervezete vezetője
Szarvas Dénes könyvvizsgáló
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. évi I féléves költségvetési
beszámolójának elfogadása
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták az írásos beszámolót. A beszámoló
elfogadásához előbb a rendeletmódosítást szükséges elfogadni. A bevételi és a kiadási
előirányzatot is 15 millió forinttal megemeltük. Ezt tartalmazza a rendeletmódosítás. A
könyvvizsgáló úr kívánja szóban kiegészíteni?
Szarvas Dénes: A rendelettervezet összhangban van az önkormányzat költségvetésével.
Elfogadásra javaslom.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel, aki Bükkszék Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
9/2012.(IX.13.) 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:
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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 15.742.000 Ft-tal
megemeli, a bevételi előirányzatot 1.376.398.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd
háromszázhetvenhat millió háromszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg.
3. §.
A képviselő-testület a bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg,
illetve zárolja:
Intézményi működési bevétel 1.758.000 F
Helyi adók
Pótlék, bírság 65.000 Ft
Talajterhelési díj 44.000 Ft
Normatív kötött felhasználású támogatások szociális feladatra 5.838.000 Ft
Központosított támogatás 19.000 Ft
Egyéb központi támogatás 331.000 Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel:
Elkülönített alapoktól 5.850.000 Ft
Működési célú támogatás értékű bevétel 20.000 Ft
Mozgáskorlátozottak támogatása 123.000 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Lakosságtól 694.000 Ft
4. §
A képviselő-testület a 2. §. alapján az önkormányzat 2012. évi kiadási előirányzatot
15.742.000 Ft-tal megemeli a kiadási előirányzatot 1.376.398.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd
háromszázhetvenhat millió háromszázkilencvennyolcezer forintban állapítja meg.
5. §
A képviselő-testület a kiadási előirányzatot az alábbi címeken emeli meg:
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások:
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 257.000 Ft
Város és községgazdálkodás 76.000 Ft
Rendszeres szociális segély, FHT 3.907.000 Ft
Lakásfenntartási támogatás 1.450.000 Ft
Ápolási díj alanyi jogon 481.000 Ft
Szociális étkezés 109.000 Ft
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása 6.850.000 Ft
Kulturális rendezvények 20.000 Ft
Közművelődési intézmények 67.000 Ft
Mozgáskorlátozottak támogatása 123.000 Ft
Felhalmozás
Temető fenntartás 694.000 Ft
Strand beruházás 810.000 Ft
Tartalék 898.000 Ft
6. §
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A képviselőtestület az alábbi kiadási címek előirányzatai között, az alábbi összegekkel
előirányzat átcsoportosítást hajt végre:
- a Civil szervezetek támogatása kiadási cím előirányzatát 223.000 Ft-tal megemeli, ezzel
szemben az Önkormányzati jogalkotás kiadási cím előirányzatát 223.000 Ft-tal zárolja,
- a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése kiadási cím előirányzatát 3.541.000 Ft-tal
megemeli, ezzel szemben a Szociális étkezés kiadási cím előirányzatát 1.463.000 Ft-tal, a
Tartalék kiadási cím előirányzatát 2.083.000 Ft-tal zárolja,
- az Ápolási díj alanyi jogon cím dologi kiadási előirányzatát 43.000 Ft-tal megemeli, ezzel
szemben az Ápolási díj alanyi jogon cím járulékok kiadási előirányzatát 43.000 Ft-tal zárolja,
- az Ápolási díj méltányossági jogon cím dologi kiadási előirányzatát 62.000 Ft-tal megemeli,
ezzel szemben az Ápolási díj méltányossági jogon cím járulékok kiadási előirányzatát 62.000
Ft-tal zárolja.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
(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. szeptember 12.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Zagyva Ferencné: A 2012. I. félévi költségvetés beszámolójához kapcsolódó anyagot is
megkapták a képviselők.
Szarvas Dénes: Elvégeztük Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletének I féléves helyzetéről szóló beszámolója vizsgálatát. A módosított előirányzat
összes bevételi és kiadási főösszege 1.376.398.ezer forint. Az első félév folyamán 5.7%-os
bevételt realizált az önkormányzat, míg a kiadásai 5.6%-os teljesítést mutatnak. A bevételek
meghaladják a kiadásokat, így az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. Ez
lehetőséget teremt a II. félév feladatainak megvalósításához. A beszámolót elfogadásra
javaslom.
Zagyva Ferencné polgármester: A képviselőknek van kérdése? Ha nincs hozzászólás,
szavazásra teszem fel, aki elfogadja a 2012. évi költségvetés I. félévi beszámolóját, és a
könyvvizsgálói jelentést kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadja Bükkszék
Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés I. félévi beszámolóját.
A képviselőtestület egyhangú
könyvvizsgálói jelentést.

szavazással

Szarvas Dénes könnyvizsgáló távozik az ülésről.
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elfogadja

a

független

II. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás tevékenységéről szóló
tájékoztatás
Zagyva Ferencné: A Társulás munkájáról részletes és alapos beszámolót kaptunk. Köszönet
érte a munkaszervezet vezetőjének Panyik Anitának. Kívánja szóban kiegészíteni a
beszámolót?
Panyik Anita: Nem.
Tarjányi Lászlóné: Kérdezném a munkaszervezet vezetőjétől, hogy ülésen felmerült-e már a
Társulás jövőjének kérdése?
Panyik Anita: Ülésen még nem került szóba, a Pénzügyi Bizottság ülésén már beszéltünk róla,
azonban, amíg nincs központi költségvetés, addig nem lehet érdemben beszélni semmiről
sem.
Zagyva Ferencné: A testületnek van kérdése? Aki elfogadja a Pétervásárai Kistérség Többcélú
Társulás tevékenységéről szóló beszámolót kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
135/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulásának 2011.10.01. - 2012.08.31. közötti időszakban végzett tevékenységéről
szóló beszámolót. A testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Pétervásárai
Kistérség Többcélú Társulását értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Panyik Anita távozik az ülésről.

III. napirendi pont: Egyebek
Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőség
Tarjányi Lászlóné: A testület tagjai a körjegyzőség ügyeire vonatkozóan is kaptak anyagot. A
jogszabályok a társulásban működtetett intézmények költségvetése közös testületi ülésen
történő elfogadását írják elő. Az iskolát, az óvodát és a körjegyzőséget érintő költségvetés
módosításairól nem szükséges közös testületi ülésen dönteni. Elegendő az
önkormányzatoknak saját testületi ülésükön megtárgyalni és megszavazni ezeket a
módosításokat, saját határozatként.
Zagyva Ferencné: Kérdés? Akkor sorban, szavazásra teszem fel, a kiküldött határozati
javaslatokat. Aki az Ország Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatának
módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
136/2012.(IX.12.) 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:
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Az intézmény bevételi előirányzatát 6.987.000 Ft-tal megemeli és 93.078.000 Ft, azaz
Kilencvenhárommillió hetvennyolcezer forintban állapítja meg.
A bevételek az alábbi címeken és az alábbi összegekkel emelkednek, csökkennek:
- Intézményfinanszírozás 6.539.000 Ft (egyéb központi támogatás 1.662.000 Ft,
pénzmaradvány 4.047.000 Ft, központosított támogatás 820.000 Ft)
- Non profit szervezettől átvett pénz 168.000 Ft
- Munkaügyi Központ támogatása 280.000 Ft
A képviselőtestület az intézmény kiadási előirányzatát 6.987.000 Ft-tal megemeli és
93.078.000 Ft, azaz Kilencvenhárom millió hetvennyolcezer forintban állapítja meg.
A kiadások az alábbi rovatokon emelkednek, illetve csökkennek:
- Személyi juttatás 4.829.000 Ft
- Járulékok 624.000 Ft
- Dologi kiadások 1.450.000 Ft
- Pénzeszköz átadás 84.000 Ft
A képviselőtestület a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hagyja jóvá:
- a tagintézmény járulékok előirányzatát 402.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a személyi
juttatások kiadási előirányzatát 402.000 Ft-tal zárolja.
Felhívja a képviselőtestület 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 félévi
teljesítéséről készült beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
137/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Közoktatási Intézményt Fenntartó
Társulásban működő Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetésének félévi
teljesítésről készült beszámolót a csatolt kimutatások szerint jóváhagyja.
A képviselőtestület felhívja Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetés teljesítésének Sirok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés első félévi
teljesítéséről készült beszámolóba történő beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Zagyva Ferencné:. Aki a Kölyökvár Óvoda 2012. évi költségvetési előirányzatának
módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
138/2012.(IX.12.) 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 962.000 Ft-tal megemeli és
46.233.000 Ft-ban, azaz Negyvenhat millió kettőszázharminchárom ezer forintban állapítja
meg.
A képviselőtestület a bevételi előirányzatot az alábbi címeken emeli meg:
- Munkaügyi Központtól átvett pénz 154.000 Ft
- Intézményfinanszírozás 808.000 Ft (pénzmaradvány 156.000 Ft, egyéb központi támogatás
905.000 Ft)
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2. A Kölyökvár Óvoda 2012. évi kiadási előirányzatát 962.000 Ft-tal megemeli és 46.233.000
Ft-ban, azaz Negyvenhat millió kettőszázharminchárom ezer forintban állapítja meg.
A képviselőtestület az alábbi kiadási címeken és összegekkel emeli meg:
- személyi juttatások 990.000 Ft, (székhely intézmény 602.000 Ft, Bükkszéki tagintézmény
149.000 Ft, Istenmezejei tagintézmény 239.000 Ft)
- járulékok zárolás - 28.000 Ft (székhely intézmény 121.000 Ft, Bükkszéki tagintézmény
40.000 Ft, Istenmezejei tagintézmény 64.000 Ft valamint – 253.000 Ft zárolás)
A képviselőtestület a 2012. évi kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hajtja
végre:
- a székhely intézmény személyi juttatások kiadási előirányzatát 22.000 Ft-tal, a járulékok
kiadási előirányzatát 6.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a dologi kiadások előirányzatát
28.000 Ft-tal zárolja
Megbízza a képviselőtestület 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 félévi teljesítéséről készült
beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
139/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Közoktatási Intézményt – Óvodát Fenntartó Társulásban működő Kölyökvár Óvoda 2012. évi költségvetésének félévi
teljesítésről készült beszámolót a csatolt kimutatások szerint jóváhagyja.
A képviselőtestület felhívja Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőjét, hogy az intézmény
költségvetés teljesítésének Sirok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetés első félévi
teljesítéséről készült beszámolóba történő beépítéséről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Dr. Katona Miklósné: A bükkszéki óvodában 3 főfoglalkozású dolgozó van, 3 óvónő
dolgozik?
Tarjányi Lászlóné: Nem 2 óvónő és 1 dajka.
Dr. Katona Miklósné: A meghirdetett óvónői állásra Juhász Györgyné nem adott be
pályázatot?
Zagyva Ferencné: Nem. Az Egyebek napirendi pontban szerettem volna tájékoztatni a
testületet, hogy Juhász Györgyné helyett egy egerbaktai óvónő dolgozik a bükkszéki
óvodában.
Tarjányi Lászlóné: Jogszabály megengedte, hogy az óvónő váratlan távozása miatt átmeneti
időre, szerződéssel pályázat nélkül pedagógiai szakasszisztensként foglalkoztassuk Juhász
Györgynét.
Zagyva Ferencné: Aki a körjegyzőség 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítását
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.

7

A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
140/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség
2012. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 872.000 Ft-tal megemeli és 46.179.000 Ft-ban, azaz
Negyvenhatmillió egyszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- intézményi működési bevétel 91.000 Ft
A kiadási előirányzatot 872.000 Ft-tal megemelik és 46.179.000 Ft-ban, azaz
Negyvenhatmillió egyszázhetvenkilencezer forintban állapítja meg. A kiadási előirányzatot az
alábbi címeken és összegekkel emeli meg:
- Személyi jellegű kiadások 615.000 Ft
- Járulékok 166.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 91.000 Ft
A képviselőtestület a körjegyzőség kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást hajtja
végre:
- a felhalmozási kiadási előirányzatot 155.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a dologi
kiadási előirányzatot 155.000 Ft-tal zárolja.
Felhívja a képviselő-testület a körjegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítását
Sirok Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Zagyva Ferencné: Aki a körjegyzőség 2012. évi költségvetés félévi teljesítéséről készült
beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
141/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség
2012. évi költségvetése első félévi teljesítéséről készült beszámolót a csatolt kimutatás szerint
elfogadja.
Felhívja a körjegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata költségvetésébe
építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző

Közös hivatalról
Zagyva Ferencné: A testület tagjai előtt is ismert, hogy 2013. január 1-től 2000 lakos alatti
településeken önálló hivatalok nem működhetnek. Több település társulhat, hogy a törvényi
előírásoknak megfeleljen.
Tarjányi Lászlóné: A képviselőknek leírtam az eddig tudható dolgokat a járási hivatal
kialakításáról. A járási hivatalok kialakítására, egyenlőre úgy tűnik nincs külön rendelkezésre
álló központi keret, a polgármesteri hivatalok létszámaiból, dologi felszereléséből állítják
össze a járási hivatalokat. 2012. december 31-én megszűnik a körjegyzőség, közös
polgármesteri hivatalok lesznek jegyzőkkel. A közös polgármesteri hivatalok kialakításánál
sajnos a jelenleg alkalmazott létszámot bizonyosan csökkenteni szükséges.
Szajla és Terpes, Sirok önkormányzata felé jelezte azon szándékát, hogy közös hivatal
kialakítását szeretnék. A 3 település képviselőtestülete felhatalmazta a polgármestereket, hogy
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a részleteket tárgyalják meg. Szajla és Terpes település szeretné, a lakosság mindennapi
ügyeinek intézésére 1 állandó dolgozó jelenlétét a településükön biztosítani. A közös
hivataloknak a jegyzők mellett aljegyzőt is foglalkoztatniuk kell. Szajla település szeretné
megtartani a jegyzőjét, aljegyzőként.
Koska Pál: Tehát a településeknek közösen kell egy jegyzőt és egy aljegyzőt
foglalkoztatniuk? A településen lévő egy ügyintéző pedig multifunkcionális lesz?
Tarjányi Lászlóné: Igen. Vannak olyan ügyek, melyek véleményem szerint feltétlen helyben
kellene intézni.
Koska Pál: Nagy választási lehetőség nincs.
Dr. Katona Miklósné: Kérdezzük meg a lakosságot, hogy mit szeretne. Sokan inkább
Pétervásárára szeretnének menni az ügyeiket intézni. Ne vállaljuk ezt mi fel!
Zagyva Ferencné: Az emberek azért választottak meg, hogy döntsünk. Úgy gondolom, hogy
Sirokkal régóta jól működő szakmai kapcsolatban vagyunk. Az átállás egy még nem teljesen
kialakult rendszerre, amúgy sem lesz zökkenőmentes, nem biztos, hogy ezt még egy új
hivatalhoz való csatlakozással tetéznünk kellene.
Kovács Dániel: Én is megkérdezném az embereket. Van olyan, aki inkább Pétervásárára
menne. Voksoljanak az emberek!
Tarjányi Lászlóné: Hivatalos népszavazást tartani ebben az ügyben nem lehet. A lakosság
véleményét megkérdezheti a testület, ha úgy gondolja.
Bozó Lászlóné: Egy ügyintéző helyben lesz, miért kellene Pétervásárára menni?
Dr. Katona Miklósné: Pétervására lesz a járás székhelye. Előbb menjünk Sirokba, majd
Pétervásárára, ha hivatalos ügyet kell intézni?
Zagyva Ferencné: A közös hivatal létrehozása nem azt jelenti, hogy oda kell járni ügyet
intézni.
Koska Pál: Aki eddig el tudta itt intézni az ügyeit, az ezután is el tudja intézni, nem kell
utazni. Most is vannak olyan ügyek, amiért Pétervásárára kell felmenni, ilyenek jövőre is
lesznek.
Zagyva Ferencné: A lehetőség évenként adott a változtatásra. Mi most ne változtassunk. Aki
egyetért azzal, hogy szándéknyilatkozatot tegyünk arra vonatkozóan, hogy a Sirok-TerpesSzajla társuláshoz Bükkszék is csatlakozni kíván…
Koska Pál: Ez most, így el is dől, vagy…
Zagyva Ferencné: Nem, most csak egy szándéknyilatkozatot teszünk, hogy Sirokkal,
Szajlával és Terpessel kívánunk közös hivatalt kialakítani. A részleteket tisztázzuk és utána a
testület szavazata alapján kötünk megállapodást.
Dr. Katona Miklósné: Először szavazzuk meg a módosító indítványt, én is és Kovács Dániel
is mondta, hogy kérdezzük meg a lakosokat. Ha nem lehet népszavazás, akkor valami más
formában, kérdőív formájában, és utána döntsünk ebben a kérdésben.
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Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a lakosság véleményét valamilyen formában
kérdezzük meg, hogy Sirokkal vagy Pétervásárával szeretne közös hivatalt, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
142/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozat formájában a bükkszéki
lakosok véleményét kéri, abban a kérdésben, hogy a 2013. január 1-től megalakuló közös
hivatalok tekintetében Sirok vagy Pétervására székhelyű hivatalhoz való csatlakozásról.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a helyi lakosság véleményét,
véleménynyilvánító íven megkérdezze.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bozó Lászlóné: Most Sirokkal vagyunk körjegyzőségbe, iskola, óvoda közös. Ha
Pétervásárához csatlakozunk ezzel mi lesz?
Tarjányi Lászlóné: Az egy másik társulás, ettől a döntéstől független. A kérdőív névvel
ellátott legyen?
Dr. Katona Miklósné: Úgy van értelme.
Zagyva Ferencné: Igen
Tarjányi Lászlóné: Csak annyi legyen a kérdés, hogy a létrejövő közös hivatal Pétervására
vagy Sirok székhellyel legyen? Másik kérdés nem kell rá?
Zagyva Ferencné: Valami féleképpen jelezzük, hogy Sirokkal közös az iskola és az óvoda.
Kovács Dániel: Szerintem ez így sok.
Dr. Katona Miklósné: Akkor vagy minden rajta legyen, ami itt elhangzott, vagy semmi sem.
Ez így furcsa, hogy az egyik rajta lesz, a másik nem.
Zagyva Ferencné: Jó, akkor csak a kérdés szerepel rajta, a szándéknyilatkozatról szóló
szavazást pedig elhalasztjuk.

814. hrsz. ingatlanról elidegenítési tilalom törlése
Zagyva Ferencné: Rakamazi Béla kéri az ingatlanjáról a bejegyzett elidegenítési tilalom
törlését. A szükséges iratokat benyújtotta, a testület ezeket megkapta. Aki egyetért a törléssel,
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
143/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Rakamazi Béla
tulajdonában lévő, természetben Bükkszék 814. hrsz.-ú területen lévő beépítési
kötelezettséget és elidegenítési tilalmat töröljék. Felhívja a testület a polgármestert, hogy ezen
határozatról a tulajdonost és az Egri Körzeti Földhivatalt értesíteni szíveskedjen.
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Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester

Discoval kapcsolatos beadványról
Zagyva Ferencné: Lakossági beadvány érkezett, melyben kérik a disco bezárását, vagy a
község más területen történő működtetését.
Dr. Katona Miklósné: Hivatalos ez az aláírásgyűjtés?
Tarjányi Lászlóné: Ez egy beadvány, amelyet sokan aláírtak, de nem népszavazást
kezdeményező ív, melyhez jóváhagyás kellene.
Kovács Dániel: Az aláírások között 6 olyan szerepel, akik bejelentett állandó lakosok, a többi
aláírás nem helybéliektől származik. Ebben a kérdésben én most független maradok.
Zagyva Ferencné: Ne maradj független, keressünk közösen megoldást. A közterületeken
történt randalírozás, szemetelés, erre megoldást kell találnunk, hogy hogyan lehet ezt
visszaszorítani. Célszerűnek tartanám, ha egyeztetnél Dani a polgárőrökkel és a bükkszéki
fiatalok segítségét is kérhetnéd.
Kovács Dániel: Aki más településről jön, az beül a kocsijába és hazamegy, ez inkább helyi
probléma. Egy üdülőfalu ilyen incidensek nélkül nem tud megúszni egy szezont.
Zagyva Ferencné: Nem hiszem, hogy helyi probléma, inkább aki gyalog jön át a környékbeli
településekről. Az üdülési szezonnak vége, a nyaralótulajdonosok valószínűleg már nem
lesznek itt. Mindenképpen javaslom, hogy kérjél segítséget a polgárőröktől és a helybéli
fiatalokkal beszéljél, ki hogyan tudja elejét venni a randalírozásnak.
A képviselőtestület egyetértett a polgármester javaslatával.

Csapadékvíz elvezetésről
Zagyva Ferencné: Lakossági panasz érkezett kaszálásra és csapadékvíz elvezetésre
vonatkozólag. A testület tagjai megkapták a levelet.
Dr. Katona Miklósné: Igen, régi probléma az Akácos úton is a vízelvezetés és a kaszálás.
Tarjányi Lászlóné: A nyár folyamán kétszer voltunk kint a területet ellenőrizni, ha jól
emlékszem, felszólító levelet nem is küldtünk ki az érintett utcára vonatkozóan.
Dr. Katona Miklósné: Az Akácos úton az úttest állapota is probléma. A Béke út és a
Templom út is nagyon rossz állapotban van. Kátyúzást mindenképpen meg kellene csinálni. A
vízelvezetéssel kapcsolatban szakembert kellene megkérdezni.
Kovács Dániel: Az árok és a csatorna a másik oldalon került kialakításra.
Dr. Katona Miklósné: A kátyúzásról kérek egy határozatot.
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Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a Béke út és a Templom út rossz szakaszain a
kátyúztatást elvégeztessük, kérem kézfelnyújtással jelezze.

A képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:
144/2012.(IX.12.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a Béke út és a Templom út javítását
rendeli el.
Felhatalmazza a testület a polgármestert, a munkálatok elvégzését megszervezésére.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Bozó Lászlóné: Az Akácos út végén földút van. Annak mind a két oldalán van árok? A
földútra zúzalékot lehetne tenni?
Koska Pál: Nem érdemes rá zúzalékot tenni, mert behordja az eső.

Szennyvíztelep mögötti önkormányzati földterületről
Koska Pál: A szennyvíztelep mögötti önkormányzati terület, ahová a lakosság a kerti
hulladékokat szállíthatja lassan már szeméttároló lesz.
Zagyva Ferencné: A Start közmunkaprogram keretében jövőre a területet művelés alá vonjuk.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

Jegyzőkönyv hitelesítőről
Katona Miklósné: Kérnék jegyzőkönyv hitelesítőt. Határozzon a testület.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy jegyzőkönyv hitelesítő kerüljön bele Bükkszék
Község Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatába kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület a javaslatot 2 igen szavazattal és 3 nem szavazattal elvetette.

Ifjúsági Táborban történő kávéfőzésről
Katona Miklósné: Kérdezem a táborvezetőt, hogy mi volt a táborban ez a kávéügy?
Bozó Lászlóné: A tábor konyháján dolgozók szoktak maguknak kávét főzni.
Kovács Dániel: A kávé értékesítése pénzért történt.
Bozó Lászlóné: A konyhai dolgozók főznek maguknak kávét, mások is kértek belőle, adtak
nekik. Nem hiszem, hogy ez ide tartozik.
Dr. Katona Miklósné: Miért nem üzemel a tábor büféje?
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Bozó Lászlóné: Nem lehet gazdaságosan üzemeltetni. Pár éve bérbe adtuk, nem érte meg
üzemeltetni.
Dr. Katona Miklósné: Meg kellett volna hirdetni.
Bozó Lászlóné: Testületi döntés kell arra vonatkozóan, hogy milyen összegért bérelhetik ki és
meghirdetjük jövőre.
Dr. Katona Miklósné: Régen is fiatalokat foglalkoztattunk, akik üzemeltették délelőtt és
délután.
Kovács Dániel: Tegyünk ki kávé- és ital automatát.
Koska Pál: Saját maguk között oldják meg a problémájukat.
Dr. Katona Miklósné: Ezt nem kellett volna megengedni a táborvezetőnek.
Bozó Lászlóné: Fontosabbnak gondolom, hogy a vendégek jól érezzék magukat, és a tábor
zavartalanul működjön. Dániel javaslatával egyetértek, jövőre helyezzünk el egy kávé- és ital
automatát.
Tarjányi Lászlóné: Ez nem a táborvezető munkaköréhez tartozó feladat. A testületnek vissza
kellene utasítani, hogy ebben állást foglaljon. A dolgozók egyezzenek meg egymás között, ha
úgy gondolják, bírósághoz fordulhatnak.

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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