JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-án,
11,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.
Határozat száma
122/2013.(08.26.)
123/2013.(08.26.)

124/2013.(08.26.)

125/2013.(08.26.)
126/2013.(08.26.)
127/2013.(08.26.)
128/2013.(08.26.)
129/2013.(08.26.)
130/2013.(08.26.)

Tárgya
Állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vétele.
Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát - Fenntartó
Társulás megállapodás módosítása.
Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát - Fenntartó
Társulás társulási megállapodását egységes szerkezetben
történő elfogadása.
Kölyökvár Óvoda alapító okiratának módosítása.
Kölyökvár Óvoda
Alapító okiratát
egységes
szerkezetbe foglalása.
Háziorvosi körzet működtetésére kötött megbízási
szerződés módosítása.
Kovács Béla felemelt járadékának utalása.
Beépítési kötelezettség törlése a 815. hrsz-ú ingatlanra.
Utcabál zenei szolgáltatásának kifizetése.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Döntés egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba
kéréséről.
Előadó: Vígh Lászlóné aljegyző
2. Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás társulási megállapodásának
módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása. A Kölyökvár Óvoda alapító okiratának
módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása.
Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző
3. Házi orvosi feladat helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítása.
Előadó: Vígh Lászlóné aljegyző
4. Egyebek.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselőn hiányzik,
távolmaradását jelezte, de a testület így is határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.
5. I. napirendi pont: Döntés egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes
önkormányzati tulajdonba kéréséről.
Zagyva Ferencné: Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes önkormányzati
tulajdonba kéréséről megkaptátok a határozati javaslatokat. Az egyik az Ifjúsági Tábor alatt lévő
rész, a másik Terpes felé van, ez kicsi terület és kieső helyen van.
Dr. Katona Miklósné: A Tábor alatti részt közparknak kívánjuk használni, de a másikat mire?
Zagyva Ferencné: Nem jó terület, nem tudjuk mire és azt sem, hogy egyáltalán át kellene-e venni.
Vígh Lászlóné: Csak kötelező feladatra lehet felhasználni és éves jelentési kötelezettségünk van
erről.
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Bozó Lászlóné: A tábor melletti rész átvételét hasznosnak találom, de a Terpeshez közeli területet
nem.
Koska Pál: Valóban nagyon kiesik az a terület, ha termelünk rajta valamit azt pedig ellopják.
Bozó Lászlóné: Csak a Tábor melletti részt kérjük?
Vígh Lászlóné: Meg kell határozni, hogy mire.
Dr. Katona Miklósné: Legyen ahogyan beszéltük közpark.
Bozó Lászlóné: Az aknafedőket mind ellopták erről a területről, azt pótolni kell, mert balesetveszélyes.
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a körülmények ismertetése után a 088
hrsz-ú ingatlant nem kívánja ingyenes önkormányzati tulajdonba venni.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
1.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes állami és önkormányzati
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek
eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény módosításáról szóló 2003.évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény ) 1.§-a alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaságnak bejelenti, hogy a Magyar Állam
tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.)
vagyonkezelésében álló, bükkszéki belterület 109/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
9005 m2 területű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát ingyenesen önkormányzati tulajdonba
kívánja venni.
2) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXVI.
törvény 13.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és közpark célra kívánja felhasználni.
3) A képviselő-testület vállalja, hogy
a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri,
kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges
engedélyeket megszerzi,
b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános
forgalmi adót megtéríti,
c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti,
d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,
f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból
eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért
helytáll,
g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő
évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,
h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően
teljesíti,
i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a
sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes
tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
3

a) amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV
Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért
megfizetni.
b) a helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől,
amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően
keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás,
korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat
ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás
az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a bükkszéki
109/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a bükkszéki
109/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződést kösse meg.
7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bükkszéki 109/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó forgalmi értékbecslést független szakértővel készíttesse el.
Határidő: A döntés MNV Zrt részére történő megküldésére postán és faxon 2013.08.27.
Szerződés kötésre értelem szerint
forgalmi értékbecslés elkészíttetésére, megküldésére az ülést követő 60 napon belül.
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
122/2013.(08.26.) testületi határozat
1.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes állami és önkormányzati
ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek
eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX.
törvény módosításáról szóló 2003.évi CXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény ) 1.§-a alapján a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaságnak bejelenti, hogy a Magyar Állam
tulajdonában és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.)
vagyonkezelésében álló, bükkszéki belterület 109/2 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű,
9005 m2 területű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát ingyenesen önkormányzati tulajdonba
kívánja venni.
2) Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXVI.
törvény 13.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása
érdekében kívánja tulajdonba venni és közpark célra kívánja felhasználni.
3) A képviselő-testület vállalja, hogy
a) saját költségvetése terhére - szükség esetén - az ingatlan környezeti állapotát felméri,
kármentesíti, illetve ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a szükséges
engedélyeket megszerzi,
b) az ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben esetlegesen felmerülő általános
forgalmi adót megtéríti,
c) saját költségvetése terhére a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket - ideértve a
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtéríti,
d) az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
e) az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt,
f) a bérbeadással - vagy más jogcímen - hasznosított ingatlan esetében a fennálló jogviszonyokból
eredő kötelezettségekért és a tulajdonossal szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért
helytáll,
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g) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettséget - a tulajdonjog megszerzését követő
évtől kezdődően - minden év december 31. napjáig írásban teljesíti,
h) az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettséget a 6. §-ban előírt célnak megfelelően
teljesíti,
i) teljesíti azon külön feltételeket, amelyekhez a vagyonkezelő, annak felügyeleti szerve, a
sportpolitikáért felelős miniszter vagy a védettség jellege szerint felelős miniszter az ingyenes
tulajdonba adáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte.
4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy
a) amennyiben a helyi önkormányzat az (1) bekezdés g) pontja szerinti kötelezettségének nem tesz
eleget, az ingatlan szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát köteles az MNV
Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül, mint késedelmi kötbért
megfizetni.
b) a helyi önkormányzat a szerződés megkötését követő egy évig elállhat a szerződéstől,
amennyiben megállapítható, hogy az átadott ingatlanon a szerződés megkötését megelőzően
keletkezett és a szerződés megkötésének időpontjában nem ismert kötelezettség, tartozás,
korlátozás vagy környezeti károsodás aránytalan többletköltséget okoz, az ingatlan közfeladat
ellátása érdekében történő felhasználását kizárja, azt jelentős mértékben korlátozza, vagy a tartozás
az ingatlan szerződésben rögzített forgalmi értékét meghaladja.
5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a bükkszéki
109/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az
MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és a szükséges nyilatkozatokat megtegye.
6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a bükkszéki
109/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó szerződést kösse meg.
7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bükkszéki 109/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó forgalmi értékbecslést független szakértővel készíttesse el.
Határidő: A döntés MNV Zrt részére történő megküldésére postán és faxon 2013.08.27.
Szerződés kötésre értelem szerint
forgalmi értékbecslés elkészíttetésére, megküldésére az ülést követő 60 napon belül.
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester

I I . N a p i r e n d i p o n t : Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása. A Kölyökvár Óvoda
alapító okiratának módosítása, egységes szerkezetben történő elfogadása.
Tarjányi Lászlóné: Két önkormányzat Ivád és Erdőkövesd községek kiléptek a társulásból, ezért
módosítani kell a megállapodásokat.
A Polgármester szó szerint felolvassa és szavazásra teszi fel a csatolt
határozati javaslatot:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
123/2013.(08.26.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát –
Fenntartó Társulás megállapodását 2013. augusztus 31-től az alábbiak szerint módosítja:
1. A Megállapodás I. fejezete az alábbi 6. ponttal egészül ki:
6. Ivád Község Önkormányzata és Erdőkövesd Község Önkormányzata 2013. augusztus
31-vel a társulásból kilép.
5

2. A Megállapodás II. fejezet 1. pontja a következőre módosul:
1. A Társulás tagjai:
Sirok Község Önkormányzata (3332 Sirok, Borics Pál út 6.), képviseli Lakatos István
polgármester;
Bükkszék Község Önkormányzata (3335 Bükkszék, Dobó u. 1.) képviseli Zagyva
Ferencné polgármester
Istenmezeje Község Önkormányzata (3253Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.) képviseli
Kotroczó István polgármester
3. A megállapodás II. fejezet 5. pontja a következőre módosul:
5. A társulás működési területe: Sirok, Bükkszék, Istenmezeje községek
területe

közigazgatási

4. A megállapodás II. fejezet 9. pontja az alábbira módosul:
9.
A közösen fenntartott köznevelési intézmény megnevezése:
Kölyökvár Óvoda
3332 Sirok, Liget út 21.
Tagintézményei:
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3335 Bükkszék, József A. u. 2.
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3253Istenmezeje, Nefelejcs u. 18/A.
5. A megállapodás II. fejezet 10. pontja az alábbira módosul:
10. A Társulás településeinek lakosságszáma: Sirok 2019 fő, Bükkszék 729 fő, Istenmezeje
1661 fő.
6. A Megállapodás III. fejezet 1. Alapító, fenntartó, irányító jogok gyakorlása alcím 1.
pontja az alábbira módosul:
1. Az alapítói jogokat Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Bükkszék Község
Önkormányzat Képviselőtestülete, Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
gyakorolja.
7. A Megállapodás III. fejezet 1. Alapító, fenntartó, irányító jogok gyakorlása alcím 4. pontja
a következőre módosul:
4. A társulás intézménye egységes intézmény, mely a Bükkszéki Óvoda és az Istenmezejei
Napköziotthonos óvoda mint részben önállóan gazdálkodó intézmény megszűntetésével,
tagóvodává válásával a Siroki Kölyökvár Óvoda átalakításával jött létre. Az intézmény alapító
okiratát a társult önkormányzatok közösen fogadják el.
8.A Megállapodás III. fejezet 1. Alapító, fenntartó, irányító jogok gyakorlása alcím 5. pontja
a következőre módosul:
5. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Bükkszéki Óvoda és az
Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda tagóvodaként működik Bükkszéki, Istenmezejei
székhellyel.
9. A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmények működésének
finanszírozása alcím 4. pontja a következőre módosul:
4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési törvényben
meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely önkormányzat az ellátott
gyereklétszám alapján igényli. A székhely óvodára vonatkozó működési hiány fedezetének
biztosítása Sirok Község Önkormányzata költségvetését terheli. A Bükkszéki tagóvoda működési
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hiányát Bükkszék Község Önkormányzata, az Istenmezejei Tagóvoda működési hiányát
Istenmezeje Község Önkormányzata fedezi. Ezen túl a társulási működés többletköltségeihez (
vezetői feladatok, munkaügyi feladatok) Istenmezeje Község Önkormányzata havi bruttó 60.000
Ft hozzájárulást fizet. Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete pedig a magasabb
vezetői pótlék 50 %-át finanszírozza
Felhívják a képviselőtestületek a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
változásokat a megállapodáson vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A Polgármester szó szerint felolvassa és szavazásra teszi fel a csatolt
határozati javaslatot:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
124/2013.(08.26.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát –
Fenntartó Társulás módosított társulási megállapodását egységes szerkezetben az alábbiak szerint
fogadja el:

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Intézmény-fenntartó társulás létrehozására
Amely létrejött Sirok Község Önkormányzata és Bükkszék Község Önkormányzata között az
alábbiak szerint:

I. A Társulás létrehozása, előzmények:
1. A fenti önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. §., a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8.
§-a alapján a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közokt. tv.)
figyelembevételével kötelező közoktatási feladataik ellátása érdekében közoktatási intézmény
– óvoda - közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő
ellátása céljából intézményfenntartó társulást hoznak létre 2006. szeptember 1-től
határozatlan időre.
2. A társult önkormányzatok megállapítják, hogy a társulás időpontját megelőzően Sirok Község
Önkormányzata és Bükkszék Község Önkormányzata
részben önálló intézmény
működtetésével látták el kötelező oktatási feladataik közül az óvodai ellátást.
3. 2008. szeptember 1-től határozatlan időre csatlakozik a Társuláshoz Istenmezeje Község
Önkormányzata.
4. 2012. szeptember 1-től határozatlan időre csatlakozik a Társuláshoz Erdőkövesd Község
Önkormányzata és Ivád Község Önkormányzata.
5. Sirok Község Önkormányzata, Bükkszék Község Önkormányzata, Istenmezeje Község
Önkormányzata, Ivád Község Önkormányzata, Erdőkövesd Község Önkormányzata a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 87. §-a alapján
önkormányzati feladat – óvodai ellátás – biztosítására önálló jogi személyiséggel rendelkező
társulást működtetnek.
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6. Ivád Község Önkormányzata és Erdőkövesd Község Önkormányzata 2013. augusztus 31-vel a
társulásból kilép.

II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai:
1.

A Társulás tagjai:
Sirok Község Önkormányzata (3332 Sirok, Borics Pál út 6.), képviseli Lakatos István
polgármester;
Bükkszék Község Önkormányzata (3335 Bükkszék, Dobó u. 1.) képviseli Zagyva
Ferencné polgármester
Istenmezeje Község Önkormányzata (3253Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.) képviseli
Kotroczó István polgármester

2.

A Társulás elnevezése: Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát - Fenntartó Társulás.
(Továbbiakban: Társulás)

3.
4.

A Társulás székhelye: 3332 Sirok, Borics Pál út 6.
A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan
időtartamra hozzák létre.

5.

A társulás működési területe: Sirok, Bükkszék, Istenmezeje községek
területe

6.

A társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás.

közigazgatási

7. A társulás által ellátott feladatok: a társult önkormányzatok Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott óvodai ellátás biztosítása. Szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés,
szakfeladatok: Óvodai nevelés, ellátás 851011, Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
ellátása 851012, 841907Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel, 851000
óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása.
8.

A társulás tevékenységi köre: óvodai ellátás biztosítása oktatási intézmény működtetésével
az elfogadott alapító okirat szerint.

9.

A közösen fenntartott köznevelési intézmény megnevezése:
Kölyökvár Óvoda
3332 Sirok, Liget út 21.
Tagintézményei:
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3335 Bükkszék, József A. u. 2.
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3253Istenmezeje, Nefelejcs u. 18/A.

10. A Társulás településeinek lakosságszáma: Sirok 2019 fő, Bükkszék 729 fő, Istenmezeje
1661 fő.
11. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, Társulási Tanács
Elnökhelyettese.
12. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek egy-egy tagját a társult
önkormányzatok delegálják. A Társulási Tanácsban minden tagot egy szavazat illet meg.
13. A Társulási Tanács alakuló ülésén tagjai sorából elnököt és elnökhelyettest választ.
14. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha tagjainak fele jelen van.
15. A Társulási Tanács alábbi döntéséhez minősített többség szükséges:
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választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, annak visszavonása,
intézmény átszervezéséhez,
társulásból történő kizáráshoz,
társuláshoz történő csatlakozáshoz.

III. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok,
jogok és kötelezettségek:
1. Alaptó, fenntartó, irányító jogok gyakorlása.
1. Az alapítói jogokat Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Bükkszék Község
Önkormányzat Képviselőtestülete, Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselőtestülete,
gyakorolja.
2. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv, fenntartója a Társulás.
3. Az irányítási jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
4.A társulás intézménye egységes intézmény, mely a Bükkszéki Óvoda és az Istenmezejei
Napköziotthonos óvoda mint részben önállóan gazdálkodó intézmény megszűntetésével,
tagóvodává válásával a Siroki Kölyökvár Óvoda átalakításával jön létre. Az intézmény alapító
okiratát a társult önkormányzatok közösen fogadják el.
5.A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Bükkszéki Óvoda és az Istenmezejei
Napköziotthonos tagóvodaként működik Bükkszéki, Istenmezejei székhellyel.
6.hatályon kívül.
7. hatályon kívül.
8. hatályon kívül
9. hatályon kívül.
10. hatályon kívül.
11. hatályon kívül.
2. Vagyoni rendelkezések
1. A Társulásnak vagyona nincs, a működéshez szükséges vagyont a társulásban résztvevő
önkormányzatok biztosítják. A feladatellátást szolgáló ingatlanok, ingó vagyontárgyak továbbra is
az adott önkormányzat tulajdonában maradna, melyet a társult önkormányzatok az intézmény
ingyenes használatába adnak.
2.Társult önkormányzatok a tulajdonukat képező ingatlanokat érintő beruházásokat, felújításokat
saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező vagyonnövekmény –
ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő
jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint
az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó
jogszabályi rendelkezések betartásáért.
3.Az Intézmény tulajdonát képező eszközvagyon az Intézmény átszervezése időpontjában
intézményi székhely – tagóvoda bontásban felmérésre kerül. A felmérés alapján a hiányzó
eszközök biztosításának finanszírozása az adott önkormányzatot terheli. A Társulás megszűnése
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esetén a társult önkormányzatok elsősorban természetben, végső soron könyv szerinti aktuális
értéken történő elszámolással kérhetik az eszközvagyon-gyarapodás rájuk eső (általuk a fentieknek
megfelelően finanszírozott, továbbá a működés során a működés biztosítására juttatott
önkormányzati hozzájárulások székhely óvoda – tagóvoda szerinti bontásban kimutatható,
egymáshoz viszonyított arányában) részét.
4. A Társulás pénzvagyonát a működési költségekhez szükséges pénzösszegek jelentik, melyet az
éves költségvetésben kell meghatározni.
3. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása
1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését akként
rendelik el összeállítani, hogy a székhely óvoda és a tagóvodák működésére fordítandó kiadások
(valamint az intézményi saját bevételek is) az Intézmény költségvetésén belül meghatározhatóak
legyenek.
2. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Bükkszéki Tagóvoda épületében lévő
konyha – mely nem csak az óvodás gyermekek ellátásáról gondoskodik – működtetése továbbra is
Bükkszék Község Önkormányzat feladata.
3. A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a tagóvodák épületeinek energia
költségeit továbbra is az adott önkormányzat tervezi és fizeti.

4.Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési törvényben
meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely önkormányzat az ellátott
gyereklétszám alapján igényli. A székhely óvodára vonatkozó működési hiány fedezetének
biztosítása Sirok Község Önkormányzata költségvetését terheli. A Bükkszéki tagóvoda működési
hiányát Bükkszék Község Önkormányzata, az Istenmezejei Tagóvoda működési hiányát
Istenmezeje Község Önkormányzata fedezi. Ezen túl a társulási működés többletköltségeihez (
vezetői feladatok, munkaügyi feladatok) Istenmezeje Község Önkormányzata havi bruttó 60.000
Ft hozzájárulást fizet, Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete pedig a magasabb
vezetői pótlék 50 %-át finanszírozza.
5. hatályon kívül.
6. hatályon kívül.
7. hatályon kívül.
8. A Társulás költségvetését önállóan határozatban állapítja meg, mely magában foglalja a
Kölyökvár Óvoda költségvetését is. Az önkormányzatok a működési hiányra, többletköltségek
fedezetére tervezett társulási hozzájárulás 1/12-ed részét a Társulás számlájára utalják minden
hónap 3. napjáig előre, melyet a Társulás 3 napon belül tovább utal az intézmény számlájára. A
székhely önkormányzat a normatív állami támogatás havi összegét megérkezését követő 3 napon
belül átutalja a Társulás számlájára. A tagönkormányzatok a társulás működtetésére biztosított
összeget havonta Sirok Község Önkormányzata költségvetési számlájára utalják.
9. A pénzügyi hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
- fizetési kötelezettség elmulasztásának minősül a határidőt követő 15 nap eltelte. Ekkor a
gazdálkodást végző Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője értesíti a Társulási
Tanács Elnökét,
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a Társulási Tanács Elnöke felszólítja a mulasztó önkormányzatot a tartozás rendezésére,
határidő megállapításával, valamint figyelmezteti a nem fizetés következményeire,
amennyiben a felszólítás átvételétől számítva 60 nap eredménytelenül telt el, a Társulási
Tanács megállapodást kezdeményez a mulasztó önkormányzattal a tartozás rendezésére ,
amennyiben megállapodás nem születik és a tartozás továbbra is fennáll, a Társulási
Tanács adósságrendezési eljárást indíthat a mulasztó önkormányzattal szemben.

IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő csatlakozás:
1.A

megállapodás módosítását (megszüntetését, felmondását) bármelyik tag
kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról
(megszüntetéséről, felmondásáról) az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől
számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok
kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának
jóváhagyásához valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
2.A társuláshoz csatlakozni a társulásban résztvevő önkormányzatok minősített többségű
döntésével hozott határozata alapján lehet. A csatlakozás minden évben csak júliusaugusztus hónapokban történhet. A csatlakozási szándékot úgy kell közöli, hogy az
átszervezésről szóló döntés május 31-ig megtörténhessen

V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása):
1.A Társulás megszűnik:
a)ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás
megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges;
b)amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást
jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok száma egy főre csökken;
c)a bíróság jogerős döntése alapján.
2.A Társulási megállapodást felmondani – a jelen pontban foglalt valamennyi körülmény
figyelembe vétele mellett – a tanév végével lehet. A felmondásról hozott döntést a
képviselő-testületnek – a tanévhez igazodóan, és az azzal kapcsolatos tanügyigazgatási,
költségvetési szempontok alapján - a felmondás évének legkésőbb május hónap utolsó
napjáig, minősített többséggel kell elfogadnia és a Társulás tagjával (tagjaival) írásban
közölnie. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó
önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles
gondoskodni.
3.A tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
határozata szükséges a Társulási megállapodás év közbeni felmondásának elfogadásához.
4.A Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a
Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán elszámolni kötelesek.

VI. A Társulás ellenőrzése:
1.A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi és gazdasági szempontból
pénzügyi bizottságaikon keresztül ellenőrzik a Társulás működését.
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2.A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a
képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény
pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
3.Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (gazdálkodási) ellenőrzését
a Többcélú Társuláson keresztül, a többi intézményük ellenőrzésével azonos módon
biztosítják.

VII. Vegyes és záró rendelkezések:
1.A megállapodás hatálybalépéséhez a résztvevő önkormányzatok minősített többséggel
hozott döntése szükséges.
S i r o k, 2013. augusztus 26.
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az egységes szerkezetű megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
A Polgármester szó szerint felolvassa és szavazásra teszi fel a csatolt
határozati javaslatot:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
125/2013.(08.26.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kölyökvár Óvoda alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 1. pontja a következőre módosul:
A költségvetési szerv, intézmény neve: Kölyökvár Óvoda
Feladatellátási helyei:
Székhelye: 3332 Sirok, Liget út 21.
Telephelyei : Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3335 Bükkszék, József A. u.2.
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.
2. Az Alapító Okirat 3. pontja a következőre módosul:
Alapító szerv: Sirok Község Önkormányzata
3332Sirok, Borics Pál út 6.
Bükkszék Község Önkormányzata
3335 Bükkszék, Dobó u. 1.
Istenmezeje Község Önkormányzata
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.
3. Az Alapító Okirat 5. pontja a következőre módosul:
A költségvetési szerv működési területe:
Sirok, Bükkszék, Istenmezeje községek közigazgatási területe.
4. Az Alapító Okirat 17. pontja a következőre módosul:
A felvehető maximális tanulólétszám telephelyenként:
- Kölyökvár Óvoda 3332 Sirok, Liget út 21. – 66 fő
- Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3335 Bükkszék, József A. u.2. – 33 fő
- Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. – 33 fő
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5. Az Alapító Okirat 18. pontja a következőre módosul:
Az intézmény működéséhez Sirok Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai
körébe tartozó óvoda ingatlant, Bükkszék Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai
körébe tartozó óvoda ingatlant, Istenmezeje Község Önkormányzata forgalomképtelen
vagyontárgyai közül az Óvoda ingatlant, valamint azok berendezési és felszerelési tárgyait
használja. Az ingatlanok az illetékes önkormányzatok tulajdonában vannak, annak használati joga
illeti meg az intézményt. A Sirok, Liget út 21. alatti intézmény berendezési és felszerelési
tárgyaival való rendelkezés joga a Kölyökvár Óvodát, a Bükkszék, József A. út 2. alatti
tagintézmény berendezési, felszerelési tárgyaival való rendelkezés joga a Bükkszéki
Tagintézményt, az Istenmezeje, Nefelejcs u. 18/A. alatti tagintézmény berendezési, felszerelési
tárgyaival való rendelkezés joga az Istenmezejei Tagintézményt illeti meg.
6. Az Alapító Okirat 23. pontja a következőre módosul:
Ezen alapító okirat a képviselőtestületek jóváhagyásával 2006. szeptember 1-én lép hatályba.
Felülvizsgálata szükség szerint, jogszabály vagy tevékenység változása esetén esedékes. A
209/2007. közös határozattal jóváhagyott módosítás 2007. szeptember 1-én lép hatályba. A
216/2007. közös határozattal jóváhagyott módosítás 2007. november 26-tól léptek hatályba. A
203/2008. közös határozattal 2008. február 11-én jóváhagyott módosítás 2008. február 11-én
lép hatályba. Az 1-23. pontig módosított alapító okirat 2009. július 1-én lép hatályba. A
módosított 12. pont 2010. január 1-én lép hatályba. A módosított 6.,20. pont 2011. szeptember
1-én lép hatályba. A 2012. június 23-án módosított 7,8,10,11,12,15, pontja 2012. szeptember 1én lép hatályba, a 22. pont 2012. szeptember 1-én hatályát veszti. A módosított 4., 9., 14., 19.
pontok 2013. július 1-től lépnek hatályba. A módosított 1.,3.,5.,17., 18.,23. pontok 2013.
szeptember 1-től lépnek hatályba.
Felhívja a képviselőtestület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a
módosításokat az Alapító Okiraton vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A Polgármester szó szerint felolvassa és szavazásra teszi fel a csatolt
határozati javaslatot:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
126/2013.(08.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kölyökvár Óvoda Alapító okiratát
egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadja el:

Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát - Fenntartó Társulás által működtetett:

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Alapító Okirata
1. A költségvetési szerv, intézmény neve: Kölyökvár Óvoda
Feladatellátási helyei:
Székhelye: 3332 Sirok, Liget út 21.
Telephelyei : Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3335 Bükkszék, József A. u.2.
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.
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2. Az alapítás időpontja 1992. augusztus 3., okirata: 9/1992.(08.04.) önkormányzati rendelet,
tagintézmény csatlakozása, egységes intézmény alapítás időpontja: 2006. szeptember 1., a
létrehozó határozat száma: 5/2006. közös határozat, kelte 2006.08.28.
3. Alapító szerv: Sirok Község Önkormányzata
3333Sirok, Borics Pál út 6.
Bükkszék Község Önkormányzata
3335 Bükkszék, Dobó u. 1.
Istenmezeje Község Önkormányzata
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18.
4. Az intézmény fenntartója a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás.
Az irányítói jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.
5. A költségvetési szerv működési területe:
Sirok, Bükkszék, Istenmezeje községek közigazgatási területe.
6. Az intézmény helyi önkormányzati költségvetési szerv.
7. A költségvetési szerv típusa: óvoa,, közfeladata az alábbi köznevelési feladat:
- óvodai nevelés,
- a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelése
8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő költségvetési
szerv
9. Az alapítás célja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv.
13. § (1) bekezdésében meghatározott óvodai ellátás biztosítása.
10. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
biztosítja a községekben élő 3 éven felüli gyermekek felügyeletét, nevelését
a tankötelezettség kezdetéig,
a gyermek hároméves korától ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint a gyermekek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat,
az alábbi fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek
oktatása-nevelése:
a/ testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő
funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b/ a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd,
a sajátos nevelési igényű óvodai gyermekek oktatása-nevelése
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló oktatása,
nevelése,
különleges helyzetben lévő gyermekekkel történő foglalkozást szervez,
szervezett intézményi étkeztetést biztosít,
hátrányos helyzetű és halmozottak hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlősége
megteremtését célzó integrációs fejlesztést, felkészítést szervez
szakmai tevékenysége sérelme nélkül, szabad kapacitása kihasználása, vagyon
hasznosítása érdekében az épület, épületrész, ahhoz tartozó eszközök jogszabályban nem
tiltott tevékenység céljára bérbeadja ”
A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti
besorolása:
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- Óvodai nevelés, ellátás 851011,
- Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása 851012,
- Óvodai intézményi étkeztetés 562912 ,
- Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 890441,
-Foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosultak foglalkoztatása 890442
11. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez
12. A költségvetési szerv szakágazati besorolása: 851020 Óvodai nevelés, 562900 Egyéb
vendéglátás.
13. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma 646231, adószáma 16743760,
statisztikai számjele 16743760-8510-322-10.
14. A költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A gazdasági szervezet
feladatait külön megállapodás alapján a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A
közös hivatal törzskönyvi azonosítója 807063.
15. A költségvetési szerv finanszírozás módja nettó, az illetményszámfejtés módja KIR 3
rendszerrel a Magyar Államkincstár útján.
16. A költségvetési szerv évfolyamainak száma 1-3 nevelési év.
17. A felvehető maximális tanulólétszám telephelyenként:
- Kölyökvár Óvoda 3332 Sirok, Liget út 21. – 66 fő
- Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3335 Bükkszék, József A. u.2. – 33 fő
- Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. – 33 fő
18. Az intézmény működéséhez Sirok Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai
körébe tartozó óvoda ingatlant, Bükkszék Község Önkormányzata forgalomképtelen
vagyontárgyai körébe tartozó óvoda ingatlant, Istenmezeje Község Önkormányzata
forgalomképtelen vagyontárgyai közül az Óvoda ingatlant, valamint azok berendezési és
felszerelési tárgyait használja. Az ingatlanok az illetékes önkormányzatok tulajdonában
vannak, annak használati joga illeti meg az intézményt. A Sirok, Liget út 21. alatti
intézmény berendezési és felszerelési tárgyaival való rendelkezés joga a Kölyökvár
Óvodát, a Bükkszék, József A. út 2. alatti tagintézmény berendezési, felszerelési tárgyaival
való rendelkezés joga a Bükkszéki Tagintézményt, az Istenmezeje, Nefelejcs u. 18/A. alatti
tagintézmény berendezési, felszerelési tárgyaival való rendelkezés joga az Istenmezejei
Tagintézményt illeti meg.
19. A költségvetési szerv vezetője a vezető óvónő, aki magasabb vezető állású közalkalmazott.
. A költségvetési szerv vezetőjét a Társulási Tanács bízza meg, a hatályos jogszabályoknak
megfelelő pályázati eljárás lebonyolítását követően. Az egyéb munkáltatói jogokat a
Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.
20. Hatályon kívül.
21. A költségvetési szerv által foglalkoztatottak közalkalmazottak, foglalkoztatási
jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény
rendelkezései az irányadók.
22. Hatályon kívül.
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23. Ezen alapító okirat a képviselőtestületek jóváhagyásával 2006. szeptember 1-én lép
hatályba. Felülvizsgálata szükség szerint, jogszabály vagy tevékenység változása esetén
esedékes. A 209/2007. közös határozattal jóváhagyott módosítás 2007. szeptember 1-én lép
hatályba. A 216/2007. közös határozattal jóváhagyott módosítás 2007. november 26-tól léptek
hatályba. A 203/2008. közös határozattal 2008. február 11-én jóváhagyott módosítás 2008.
február 11-én lép hatályba. Az 1-23. pontig módosított alapító okirat 2009. július 1-én lép
hatályba. A módosított 12. pont 2010. január 1-én lép hatályba. A módosított 6.,20. pont 2011.
szeptember 1-én lép hatályba. A 2012. június 23-án módosított 7,8,10,11,12,15. pontja 2012.
szeptember 1-én lép hatályba, a 22. pont 2012. szeptember 1-én hatályát veszti. A módosított
4., 9., 14., 19. pontok 2013. július 1-től lépnek hatályba. . A módosított 1.,3.,5.,17., 18.,23.
pontok 2013. szeptember 1-től lépnek hatályba.
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. III. napirendi pont: Házi orvosi feladat helyettesítéssel történő ellátásáról szóló megbízási
szerződés módosítása.
Zagyva Ferencné: A háziorvosi ellátást 2013. december 1-től az önkormányzatnak kell megoldani.
A jelenlegi szerződésünk szeptember 30.-ig szól, ezt kellene meghosszabbítani november 30-ig.
Október még bizonytalan, de novemberben a szakvizsgáját csinálja dr. Shakarneh Subhi, ezért Dr.
Lukács György fogja helyettesíteni.
Koska Pál: Reméljük itt marad decembertől is. Van jelentkező a praxisra?
Zagyva Ferencné: Érdeklődés van, de konkrét jelentkező még nincs.
A Polgármester szó szerint felolvassa és szavazásra teszi fel a csatolt
határozati javaslatot:
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

127/2013.(08.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdésében, az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki - Bükkszék-Szajla-Terpes
települések háziorvosi körzetét egybefoglaló - vegyes háziorvosi körzet működtetésére a Surman –
Sakarne Kft –vel (2370. Dabas, Móra Ferenc utca 23. képviseli: dr. Shakarneh Subhi) kötött
Megbízási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási szerződés módosítását aláírja és a háziorvosi
szolgálat működési engedély módosítására, valamint a finanszírozási szerződés módosítására a
szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2013. október 1.
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester
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IV. napirendi pont: Egyebek
Kovács Béla bírósági pere
Zagyva Ferencné: Kovács Béla évtizedek óta kapja a szemére az önkormányzattól a járadékot.
Jelenleg 12.500.-Ft-ot kap, melyet a bíróság most 15.000.-Ft-ra emelt fel visszamenőleges hatállyal
2011. november 1-től. Így 47.500.-Ft-ot kell kifizetni 15 napon belül. A Bíróság kötelezi még az
Önkormányzatot, hogy fizessünk ki és 2.200.-Ft szakértői díjat.
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kovács Bélának (3335.
Bükkszék, Árpád út 8.) 47.500.-Ft-ot, a Bíróság részére 2.200.-Ft szakértői díjat fizessen ki. Az
előirányzat fedezeteként a tartalékot jelölik meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az átutalásokról gondoskodjon, valamint az
előirányzat átcsoportosítását a harmadik negyedéves költségvetési beszámolókor terjessze a
képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal és 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
128/2013.(08.26.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kovács Bélának (3335.
Bükkszék, Árpád út 8.) 47.500.-Ft-ot, a Bíróság részére 2.200.-Ft szakértői díjat fizessen ki. Az
előirányzat fedezeteként a tartalékot jelölik meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az átutalásokról gondoskodjon, valamint az
előirányzat átcsoportosítását a harmadik negyedéves költségvetési beszámolókor terjessze a
képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal és 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törlése
Zagyva Ferencné: Érkezett hozzánk egy kérelem, hogy a 815. hrsz.-ú Völgy úti területet vegyük ki
a beépítési és elidegenítési tilalom alól.
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szalókiné Tóth Krisztina
tulajdonában lévő, természetben Bükkszék 815. 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.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Szavazás
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A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

129/2013.(08.26.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Szalókiné Tóth Krisztina
tulajdonában lévő, természetben Bükkszék 815. 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.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
ZÁÉV Zrt. levele
Zagyva Ferencné: A ZÁÉV Zrt.-től kaptam egy levelet, melyben felhívják a figyelmünket a
késedelmi kamatokról. Tájékoztatlak benneteket, hogy a tárgyalásokat megkezdem ezen ügyben.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Utcabál
Zagyva Ferencné: Az augusztus 20.-i utcabálon a zenei szolgáltatást a központban lévő két
vendéglátós vállalkozó vállalta kifizetni. Az egyik visszalépett, ezért úgy gondoltam – amit a két
képviselő társammal megbeszéltem -, hogy az egész összeget a 60.000.-Ft +ÁFA fizesse ki az
Önkormányzat. Ehhez kérek hozzájárulást.
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az augusztus
20-i utcabál zenei szolgáltatásának számláját a 60.000.-Ft +ÁFA az önkormányzat pénztárából
számla ellenében kifizessék. Az előirányzat fedezeteként a tartalékot jelöli meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítását a harmadik
negyedéves költségvetési beszámolókor terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal, 2013. november 15.
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
130/2013.(08.26.) testületi h a t á r o z a t:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az augusztus
20-i utcabál zenei szolgáltatásának számláját a 60.000.-Ft-ot az önkormányzat pénztárából számla
ellenében kifizessék. Az előirányzat fedezeteként a tartalékot jelöli meg.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítását a harmadik
negyedéves költségvetési beszámolókor terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: azonnal, 2013. november 15.
Felelős: polgármester
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Koska Pál: A strand marketing tevékenységéről tételes elszámolást ígért a cég, aki júniusban
beszámolt. Még nem kaptuk meg. Ezt kérnénk pótolni.
Dr. Katona Miklósné: A beruházás idején a József A. utcában jártak a teherautók és a sarat
ráhordták az utcára. Azóta, ha jó idő van olyan por van, ha elmegy egy autó, hogy azt nem lehet
kibírni. Ezt valahogy meg kellene oldani. Lehet esetleg a közmunkásokkal, vagy seprőgép Egerből.
A jegyzőkönyv hitelesítést már több alkalommal kértem a jegyzőktől, de még most sem történt
semmi. SALVUS vizet adunk már a bükkszéki embereknek? Milyen a vízminta eredménye?
Meddig lesz nyitva a nyári rész? A táborban a konyha mikor jön le a strandra?
Zagyva Ferencné: Nem tudok a vízminta eredményéről semmit. A nyári rész szeptember 1-ig lesz
nyitva.
Bozó Lászlóné: Szeptember első hetében még a Pázmány Péter Tudomány Egyetem tanulói
lesznek itt 400 fővel, tehát addig a konyha marad, de a szociális étkezést szeptember 1.-től már a
strandon főznek.
Koska Pál: Meddig lehet zenélni a táborban? Éjszakánként a faluban is lehet hallani. Ezért fizetnek
külön díjat?
Bozó Lászlóné: A csend rendeletet visszavontátok, tehát addig zenélnek, ameddig akarnak. Külön
ezért csak akkor fizetnek, ha bulit rendeznek, akkor rezsi költséget fizetik. De ezek a táborok
nagyon sok milliót hagynak itt.
Vígh Lászlóné: Az SZMSZ rendelet elkészült, még kisebb módosításokat kell rajta elvégezni.
Huszár Péter: A kútfúrás II. fokon jogerős-e már?
Zagyva Ferencné: Igen jogerős.

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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