JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-én,
16,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.
Rendelet száma
11/2013.( IX.11.)
Határozat száma
131/2013.(09.10.)
132/2013.(09.10.)
136/2013.(09.10.)

137/2013.(09.10.)
138/2013.(09.10.)

139/2013.(09.10.)
140/2013.(09.10.)
141/2013.(09.10.)
142/2013.(09.10.)
143/2013.(09.10.)
144/2013.(09.10.)
145/2013.(09.10.)
146/2013.(09.10.)
147/2013.(09.10.)

Tárgya
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Tárgya
A 2013. évi költségvetés módosításáról készült rendelet
tervezet módosítása.
Zárt ülés elrendelése.
Bükkszék Termálstrand Kft. működéséhez szükséges
100.000.-Ft-ot
meghaladó
szerződésekhez
való
hozzájárulás.
Bükkszék Termálstrand Kft. garanciális javításaihoz
ütemterv elkészítés kérése a ZÁÉV Zrt.-től.
Szente János részére saját gépkocsi használat
engedélyezése, és annak megtérítése hivatalos
ügyintézéshez
Az előterjesztett SZMSZ átdolgozása.
A Bükkszéki Települési Értéktár Bizottság létrehozása.
Ságvári Endre utca nevének megváltoztatása.
Működőképesség megőrzését szolgáló támogatásokról.
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda nyitvatartásának
meghosszabbítása.
Elvi hozzájárulás a 0152 hrsz-ú közterület közútként
történő kezeléséről.
ÉMÁSZ árajánlat elfogadása.
Szabályzatok átdolgozásának megrendelése.
Utcai árusok a Dózsa és Árpád út közötti zöldterületre
történő áthelyezése.

1

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott: Szente János Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
2. Beszámoló Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
3. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző
4. Beszámoló a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I. félévi
teljesítéséről.
Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző
5. Operatív döntések meghozatala a SALVUS kút fúrása ügyében.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
6. Termálstrand Kft. ügyeiben tulajdonosi döntések.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
7. Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
8. Javaslat a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottság létrehozására.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
9. Javaslat a Ságvári Endre utca nevének megváltoztatására.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
10. Előterjesztés a működő képesség megőrzését szolgáló 2013. évi támogatásról.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
11. Egyebek.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselőm hiányzik
jelezte, hogy késik, de a testület így is határozatképes.
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Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását.
Zagyva Ferencné: Napirend előtt szeretném elmondani a két ülés között történteket.
Kútfúrás ügyében tárgyaltunk az ügyvezetővel, az aljegyzővel és a két ügyvéddel. Az volt
mindannyiunk véleménye, hogy a SALVUS Kft. által indított perben az Önkormányzatuknak
beavatkozóként részt kell vennie. Novák ügyvéd urat kértem fel, mivel eddig is ő képviselte
ezekben az ügyekben az önkormányzatot. Az ügyvéd úr 100 ezer forintos ajánlatot adott, amit
elfogadtam és mivel polgármesterként 100 ezer forintig önálló kötelezettségvállalási lehetőségem
van, ezért megállapodást kötöttem vele.
Az állam által felajánlott 109/2 tábor alatti területre értékbecslést kellett készíteni. Ez megtörtént
15.300 ezer forintra értékelte, az értékbecslés költsége 25.00.-Ft volt.
Az NFÜ megkeresett, hogy a szeptember 18-tól 5 napig a mezőgazdasági és élelmiszeripari
vásáron bemutathatják az előző időszakban elkészült turisztikai projektjeiket. Itt a strandra
gondoltak. Visszajelzést kértek, hogy részt kívánunk-e venni teljesen ingyenesen. Én igent
mondtam a részleteket a következőkben fogjuk megbeszélni.
I. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Zagyva Ferencné: Megkaptátok az írásos anyagot, van-e kérdés hozzászólás? Először hallgassuk
meg a könyvvizsgáló véleményét.
Szarvas Dénes: A 2013. évi költségvetés módosításáról az írásos jelentésünket megküldtük.
Összhangban van a bevétel és kiadás. Nagyon részletes az előterjesztés, elfogadásra javasoljuk.
Dr. Katona Miklósné: Az ebben az évben vásárolt kistraktor hová van betéve módosításban?
Bozó Ferencné: A vállalkozási tevékenységben szerepel a fűnyíró, ott jelenleg teljesítés van. A
bevételek zöme a táborban júliusban és augusztusban lesz, a szezonban, ezért a 3. negyedévben
fogom ezt az előirányzatot rendezni a könyvelésben. Évek óta ez a gyakorlat.
Dr. Katona Miklósné: A könyvvizsgálót kérdezem, hogy lehetséges így?
Szarvas Dénes:Szerepelni kell az előirányzatnak, de ez csak belső átvezetés, a főösszeget nem
befolyásolja.
Tarjányi Lászlóné: Ez az összeg a vállalkozási tevékenységben szerepel. Meg szoktuk várni, amíg
lemegy az idény és meglátjuk, hogy a plusz kiadást honnan tudjuk átvezetni, mert a bevétel meg
szokta haladni a teljesítést. Nem célszerű az első félévben átvezetni, mert a plusz bevétel lesz a
fedezete.
Dr. Katona Miklósné: De ez így törvényes, kérem, hogy ezek után így készítsék a költségvetés
módosítását. A kérdésem még, hogy hol van a polgármester költségtérítése, valamint az
önkormányzat mennyi strand belépőt adott ki a bográcsfőzőn és azok hol vannak?
Bozó Ferencné: A költségtérítés benne van az anyagban a jogalkotás szakfeladaton szerepel.
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat a bográcsfőzőre nem adott belépőt, hanem a Termálstrand Kft
adta az Idegenforgalmi egyesületnek.
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Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot a rendelet tervezet módosításáról:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés módosításáról készült
rendelet tervezeten az alábbi módosítást hajtja végre:
A rendelet tervezet 2. mellékletében az Üdülő szálláshely szolgáltatás kiadási cím dologi jellegű
kiadások módosított előirányzata 6.060 ezer Ft-ra módosul. az Üdülő szálláshely szolgáltatás
kiadási cím felhalmozás, felújítás módosított kiadási előirányzata 550 ezer Ft-ra módosul.
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet tervezet 2. mellékletén vezesse
át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A képviselőtestület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
131/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2013. évi költségvetés módosításáról készült
rendelet tervezeten az alábbi módosítást hajtja végre:
A rendelet tervezet 2. mellékletében az Üdülő szálláshely szolgáltatás kiadási cím dologi jellegű
kiadások módosított előirányzata 6.060 ezer Ft-ra módosul. az Üdülő szálláshely szolgáltatás
kiadási cím felhalmozás, felújítás módosított kiadási előirányzata 550 ezer Ft-ra módosul.
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet tervezet 2. mellékletén vezesse
át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné polgármester
Szavazásra teszi fel a csatolt rendelet tervezetet szó szerinti tartalommal és a mellékleteket a
módosított 2. melléklettel:
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 3 igen és 1
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotta:

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(IX.11.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjaiban, kapott felhatalmazása alapján a
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege
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(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási
előirányzatát 571 859 eFt-tal megemeli és 2013. június 30-i hatállyal a
a) költségvetési bevételi főösszeget
(Nyolcszázötmillió-háromszázharmincezer forint)
b) költségvetési kiadási főösszeget
(Nyolcszázötmillió-háromszázharmincezer forint)
c) költségvetési egyenlegét

805 330 ezer forintban
805 330 ezer forintban
0 ezer forintban

fogadja el.”
„(3) Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert a 2013. évi költségvetésben
kimutatott hiány, - melynek fedezetére más információ hiányában fejezeti tartalék és
szerkezetátalakítási tartalék igénybevétele szerepel- összegét, valamint a
költségvetésben kimutatott és fedezethiány miatt el nem ismert kiadási előirányzat
együttes összegét a pályázat megjelenése után igényelje.
A fejezeti tartalék igénylésére és a szerkezetátalakítási pályázatot készítesse el és
nyújtsa be képviselő-testületi jóváhagyás után az illetékes minisztériumhoz.”
2.§
A Rendelet 2.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2.§ A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat 2013. június 30-i
hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési működési bevételek
b) Költségvetési működési kiadások
ba) Személyi juttatások
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó
bc) Dologi kiadások
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai
be)Egyéb működési célú kiadások
c) A Költségvetési működési többlet

198 017 e Ft
196 387 e Ft
21 453 e Ft
5 350 e Ft
90 885 e Ft
7 820 e Ft
70 874 e Ft
1 635 e Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat 2013. június 30-i
hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési felhalmozási bevételek
b) Költségvetési felhalmozási kiadások
ba) beruházás
bb) felújítás
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Költségvetési felhalmozási hiány/többlet

607 313 e Ft
608 948 e Ft
210 816 e Ft
2 377 e Ft
395 755 e Ft
-1 635 e Ft

Az önkormányzati hitelek állományát 2013. június 30-i hatállyal 375 737 e Ft-ban állapítja meg. A
hitelek állományát a 12. melléklet tartalmazza. „

3.§
A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ 3.§ (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. június 30-i hatállyal
15 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben határozza meg.”
4.§
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kötelező feladatokra tervezett bevételi és kiadási
előirányzatát 2013. június 30-i hatállyal 93 387 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok
előirányzatát 6 376 eFt-ban, az önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát
711 943 e Ft-ban, ebből a vállalkozási tevékenység önként vállalt feladatai bevételi és kiadási
előirányzatát 45 054 e Ft-ban határozza meg.”

5.§
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ Tartalékok
A képviselő-testület 2013. június 30-i hatállyal az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevétele pótlására szolgáló általános tartalék előirányzat összegét 14 642 ezer forintban, céltartalék
előirányzat összegét 100 eFt-ban határozza meg.”
6.§
A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek
(1) Az önkormányzati hitelek állományát 2013. június 30-i hatállyal 375 737 e Ft-ban állapítja
meg. A hitelek adósságkonszolidációt követő hatályos állományát összetétel szerint a
12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet
részletezi.
7.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
1-11. melléklete helyébe a rendelet 1-11. melléklete lép.
8.§
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bükkszék, 2013. szeptember 10.
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Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

I I . N a p i r e n d i p o n t : Beszámoló Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés I.
félévi végrehajtásáról.
Zagyva Ferencné: A 2013. év első félévi beszámoló anyagát szintén megkaptátok. Van-e kérdés,
hozzászólás?
Szarvas Dénes: A beszámolót is írásban véleményeztük. A főszámok összege a következőképpen
alakult: 706.190 ezer forint a bevétel és 707.791 ezer forint a kiadás, tehát a költségvetési hiány
1.601 ezer forint, ezt nem minősítem olyan nagynak, ami veszélyeztetné a II. félévi gazdálkodást.
A hitelfelvételi korlát is rendben van, mert 6 millió forint a többlet, a saját bevételi kötelezettségek
50 %-ához kell viszonyítani. A beszámoló alapos, részletes, elfogadásra javaslom.
Vígh Lászlóné: Az előterjesztésben kiküldött 2013. évi költségvetés félévi végrehajtásáról szóló
rendelet-tervezetet visszavonom amiatt, hogy az államháztartásról szóló törvény 87. §-a nem teszi
kötelezővé a rendeleti formában történő elfogadását. Úgy fogalmaz, hogy a polgármester
tájékoztatja a képviselő testületet a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről.
A kiküldött anyag egyebekben változatlan marad csak nem rendeleti, hanem határozati formában
javaslom a döntés meghozatalát.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Képviselő-testülete a Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetése
I félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 2 igen
szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testület a határozati javaslatot
nem fogadta el.
III. napirendi pont: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
Zagyva Ferencné: Ezt az anyagot is megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Katona Miklósné: Azt kérdezném, hogy a siroki 2012. évi 1.800 ezer Ft jutalmazás miért
szerepel ebben az anyagban?Akkor még nem közös önkormányzati hivatal volt.
Tarjányi Lászlóné: Ez egy áthúzódó, előző évi kifizetés, nem szerettük volna ebben az anyagban
szerepeltetni, de sajnos a könyvelésünket a MÁK határozza meg és ezt csak így lehetett megoldani.
Dr. Katona Miklósné: Tudomásul vesszük, hogy így kell csinálni, de ne kötelezzenek, hogy
fogadjuk el, oldják meg másként.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítják:
A bevételi előirányzatot 3.070.000 Ft-tal megemelik és 51.106.000 Ft-ban , azaz Ötvenegy millió
egyszázhatezer forintban állapítják meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- intézményi működési bevétel 18.000 Ft,
- működési célú pénzeszköz átvétel 3.052.000 Ft
A kiadási előirányzatot 3.070.000 Ft-tal megemelik és 51.106.000 Ft-ban azaz Ötvenegy millió
egyszázhatezer forintban állapítják meg. A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel
emelik meg:
- Személyi jellegű kiadások 2.365.000 Ft
- Járulékok 696.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 18.000 Ft
A képviselőtestületek a közös hivatal kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást hajtják
végre:
- a felhalmozási kiadási előirányzatot 508.000 Ft-tal megemelik, ezzel szemben a dologi kiadási
előirányzatot 508.000 Ft-tal zárolják.
Felhívják a képviselő-testületek a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását Sirok
Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 2 igen
szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testület nem fogadta el a
határozati javaslatot.
5. IV. napirendi pont: Beszámoló a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetése I. félévi teljesítéséről.
Zagyva Ferencné: Ezt az anyagot is szintén előre megkaptátok van-e kérdés, hozzászólás. Ha nincs
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetése első félévi teljesítését 51.106.000 Ft módosított bevételi előirányzattal,
29.648.000 Ft teljesített bevétellel, 51.106.000 Ft módosított kiadási előirányzattal, 27.974.000 Ft
teljesített kiadással, a csatolt kimutatás szerint elfogadják.
Felhívják a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata költségvetésébe építse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 2 igen
szavazattal
és 2 tartózkodással a képviselő-testület nem fogadta el a
határozatot.
V. Napirendi pont: Operatív döntések meghozatala a SALVUS kút fúrása ügyében.
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Szente János: Üzleti érdekek miatt kérem a Képviselő-testületet, hogy a napirendi pont tárgyalását
zárt ülés formájában folytassa. Jelenleg folyamatban lévő per miatt elhangozhatnak olyan
információk, amelyek idő előtti megismerése az önkormányzat érdekével ellentétben állhat.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy az Operatív döntések meghozatala a SALVUS kút
fúrása ügyében című napirendi pontot zárt ülés formájában tárgyaljuk kézfelnyújtással jelezze.
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
132/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az Operatív döntések
meghozatala a SALVUS kút fúrása ügyében című napirendi pontot zárt ülés formájában tárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az ülés zárt formában folytatódik. A napirend rögzítése külön jegyzőkönyvbe kerül.
Zárt ülést követően az alábbi napirendi pont kerül megtárgyalásra:
VI. Napirendi pont: Termálstrand Kft. ügyeiben tulajdonosi döntések.
Szente János: Szeretném átadni a Képviselő-testületnek a SALVUS napok költségeinek
elszámolását. Az összes költség 576.000 Ft, az 500.000 Ft-ban meghatározott keretösszeget kicsit
meghaladta a tényleges költség. Tételesen felvezettem a költségeket. A SALVUS napokon volt a
legtöbb látogató ebben az évben, kb 2.800 fő. Volt a községből segítőnk is Safranka Krisztina
személyében, aki önzetlenül, semmilyen szolgáltatást nem várva segítette ezt a programot.
A közétkeztetéshez szeretnék kérni az Önkormányzattól egy szerződést, melyben a szociális
étkezésről megállapodunk. Most vásárolt a strand 40 db 4 darabos ételest, ebben is kérném az
önkormányzat segítségét, hogy a szociális étkezetteket tájékoztatni szíveskedjen, hogy higiéniás
okokból csak ebben az ételesben adunk ebédet és ha megrongálódik kártérítést kérünk.
Kovács Dániel: Volt hangosítás és utiköltség elszámolás a SALVUS napon?
Megérkezik Koska Pál képviselő. A testület létszáma 5 fő.
Szente János: Igen hangosításra 10.000.-Ft-ot fizettem ki, és volt aki a fellépésért nem kért
semmit, de azt kérte, hogy az útiköltséget térítsük meg.
Dr. Katona Miklósné: Szente Úr kap az Egerből való kijárásra útiköltség térítést, és ha igen
mennyi ez?
Szente János: Nem kapok, bár amikor megválasztottak én kértem. Ez 35.000.-Ft lenne havonta.
Szeretnék rátérni a napirendi pont. E-mailon minden képviselőnek megküldte az anyagot, de
papíron most mindenkinek kiadja, mert egy képviselő és a jegyző nem kapta meg. Adnék még a
kiküldött anyagon kívül egy 100 ezer forintot meghaladó kötelezettség vállalásra vonatkozó döntési
kérelmet. A konyhatechnológiával kapcsolatban a szállító 926.300 Ft +áfa összegben nyújtott be
követelést.
Zagyva Ferencné: Mit takar ez a konyhatechnológiai szállítói követelés?
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Szente János: Az Önkormányzat rendelte meg ezt, amit a cég vezetőjével – aki két hete volt ittleegyeztettünk, ez az összeg nincs kifizetve, ezeket a leszállított tételeket pót megrendelésként
kapták.
Zagyva Ferencné: Én pótrendelést nem adtam le.
Szente János: A szerződésben megrendelteken felül hozták, de ezek a dolgok kellenek és
használjuk is a mai napig.
Zagyva Ferencné: Tételes kimutatást kérek, azonkívül sérelmezem, hogy mikor itt volt a cég
vezetője nem hívtatok engem is oda. Ezeket tisztázni kell. Először jött 15 millió forintról a
szerződés, de visszaküldtem, mert 13,6 millió forintos költségvetés lett elfogadva.
Kovács Dániel: Saját maguktól nem hozták ide. Valaki hozott ebben döntést, de ki?
Koska Pál: Rendben van, hogy kellenek, de hogy kerültek ide?
Szente János: Amikor itt volt a vezető nagyon sietett, de Szűcsné is velünk volt és tételesen
átnéztünk mindent. Küldöm holnap a listát. Rendezni kell, mert a dolgok tényleg itt vannak és
szükségesek.
A strand 9 hónapja működik és a kiküldött anyagban tételesen felsoroltam, hogy mik azok a
szerződés tervezetek, melyek a 100 ezer forintot meghaladják. A garancia feltétele, hogy
szakcéggel karbantartási szerződéseket kell kötni.
Bozó Lászlóné: A takarító gépet ki kezelte? A hűtőkamra rendben van-e már?
Szente János: A karbantartóknak kellett volna segíteni a takarítónőknek, de ez lassan abba maradt
és ez okozta az akkumulátor hibáját. A hűtő kamra rendben van, ott is van szerződés évi bruttó 20
ezer forintért.
Zagyva Ferencné: Ezek a szerződések kellenek a strand működéséhez. Ha több kérdés hozzászólás
nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
1. Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi
cégekkel a Bükkszék Termálstrand Kft. szerződést kössön az alábbiak szerint:
1.1 Lift karbantartás - Schindler Hungária Kft.
Ár : 165 600 Ft / év
Fizetési ütem : évente egyszer augusztusban
1.2 Kazán , légtechnika ventillátorok sótalanitó - Techno-csek Kft
Ár : 886 200 Ft /év 73 850 Ft /hó
Fizetési ütem : havonta
1.3 Tűzjelző rendszer - Agria Elektronika kft.
Ár: 80 000 Ft /év
Fizetési ütem :félévente
1.4 A foglalkozás egészségügyi ellátásra a szerződést az előző ügyvezető megkötötte
2013. évre.
Ár : 135400 Ft /év
Fizetés : negyedévente
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Az összeg a mindenkori munkavállalói létszámtól függ.

2. Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi
javításokat a Bükkszék Termálstrand Kft. elvégeztesse:
2.1 A nyári fürdőrész meghibásodott kazánjának javítása
ár: 900 000 Ft / alkalom
Fizetés : munka végeztével ( szeptember vége )
2.2 A beruházás során vásárolt takarítógép javítása
Ár : 271 000 Ft
Fizetés : javítás végeztével
3. Az elfogadott összegek nettóban értendők.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szente János Ügyvezető
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
136/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
1. Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi
cégekkel a Bükkszék Termálstrand Kft. szerződést kössön az alábbiak szerint:
1.1 Lift karbantartás - Schindler Hungária Kft.
Ár : 165 600 Ft / év
Fizetési ütem : évente egyszer augusztusban
1.2 Kazán , légtechnika ventillátorok sótalanitó - Techno-csek Kft
Ár : 886 200 Ft /év 73 850 Ft /hó
Fizetési ütem : havonta
1.3 Tűzjelző rendszer - Agria Elektronika kft.
Ár: 80 000 Ft /év
Fizetési ütem :félévente
1.4 A foglalkozás egészségügyi ellátásra a szerződést az előző ügyvezető megkötötte
2013. évre.
Ár : 135400 Ft /év
Fizetés : negyedévente
Az összeg a mindenkori munkavállalói létszámtól függ.

2. Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi
javításokat a Bükkszék Termálstrand Kft. elvégeztesse:
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2.1 A nyári fürdőrész meghibásodott kazánjának javítása
ár: 900 000 Ft / alkalom
Fizetés : munka végeztével ( szeptember vége )
2.2 A beruházás során vásárolt takarítógép javítása
Ár : 271 000 Ft
Fizetés : javítás végeztével
3. Az elfogadott összegek nettóban értendők.
Határidő: értelemszerű
Felelős: Szente János Ügyvezető
Szente János: A ZÁÉV Zrt. garanciális munkák tekintetében a hibajegyzéken felvett munkáknál
még most sem intézkedett. Kérem az önkormányzatot, mivel a megrendelőként ő szerepel, hogy
határidő feltüntetésével hívja fel a kivitelező figyelmét erre.
Koska Pál: Mikor lesz a tárgyalás?
Zagyva Ferencné: A pótmunkával kapcsolatban a következő hét első felében. Hozzunk egy
határozatot arról, hogy a kivitelező készítsen egy ütemtervet a hibalistáról.
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a ZÁÉV Zrt. figyelmét,
hogy a Bükkszék Termálstrand Kft.-nél hátralévő garanciális hibák kijavítására készítsen
megvalósítási ütemtervet 2013. szeptember 20-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
137/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a ZÁÉV Zrt. figyelmét,
hogy a Bükkszék Termálstrand Kft.-nél hátralévő garanciális hibák kijavítására készítsen
megvalósítási ütemtervet 2013. szeptember 20-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Az ügyvezető az úti költség térítésére 35.000.-Ft/hó összeg jóváhagyását kéri.
Tarjányi Lászlóné: A saját gépjármű hivatalos célú használata után munkába járás költségtérítésére
9.-Ft/km számolható el. Megoldást jelenthet a beszerzések esetén a belföldi kiküldetéssel történő
elszámolás.
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Szente János: A 9.-Ft nem fedezi azon utak költségeit, amelyek árubeszerzés vagy a strand
ügyeinek intézése érdekében teszek. A költségtérítést gépkocsi átalányként szeretném, ha a testület
jóváhagyná, útnyilvántartással ügyintézés céljából.
Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy összegszerűen 35.000.-Ft/hó gépkocsi költségtérítési átalányt
határozzunk meg.
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy a bükkszéki Termálstrand Kft. ügyvezetője - Szente János- részére saját gépjármű
használata után havi 35.000.-Ft költségtérítési átalány kerüljön kifizetésre a munkába járás és a Kft
ügyeiben történő intézkedések címén. A kifizetés szabályszerű elszámolásához az ügyvezető
útnyilvántartást vezessen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
138/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
jóváhagyja, hogy a bükkszéki Termálstrand Kft. ügyvezetője - Szente János- részére saját gépjármű
használata után havi 35.000.-Ft költségtérítési átalány kerüljön kifizetésre a munkába járás és a Kft
ügyeiben történő intézkedések címén. A kifizetés szabályszerű elszámolásához az ügyvezető
útnyilvántartást vezessen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelemszerű
Felelős: polgármester
VII. Napirendi pont: Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról.
Vígh Lászlóné: Az előző üléseken felmerült az a kérés a képviselők részéről, hogy a jegyzőkönyvhitelesítést szeretnék kérni. Ez a Szervezeti és Működési Szabályzatot érintő kérdés. Célszerű volt a
jelenleg hatályos SZMSZ-t teljes körűen felülvizsgálni egyrészt az önkormányzati törvény
változására tekintettel és a bekövetkezett szervezeti változások miatt. A rendelet-tervezet
elkészültét követően kértem egy előzetes egyeztetést a Törvényességi Főosztálytól. Az egyeztetés
eredményeképpen a tervezetre néhány kiegészítésre és módosításra javaslatot teszek.
- 9. §. (5) bekezdésnél amennyiben a testületi ülés nem a székhelyen történik biztosítani kell
a nyilvánosságot és a hangfelvételt vagy törölni ezt.
- 12.§ (1) bekezdés2. mondata a következőre módosulna: A hozzászólás maximális
időtartama 3 perc.
Ebben a megfogalmazásban minden lakossági hozzászólóra azonosan vonatkozik a
hozzászólási időtartam meghatározása.
- 15.§ (3) bekezdés pontosabb körülhatárolás érdekében az alábbira módosulna: Az
előterjesztést a munkatervben szereplő napirendeknél írásban kell benyújtani.
- 26.§ (4) bekezdés személyes érintettség bejelentésének elmulasztásának
jogkövetkezményei:
tiszteletdíj …% csökkentése … hónapig. Lehet jogkövetkezményként szabályozni a hozott
döntés utólagos felülvizsgálatát, ha az érintett képviselőt kizárja a testület a szavazásból. –
- 27.§ (2) bekezdés helyett pontosítás végett a Mötv-ből átvéve szószerint illetve kiegészítve
a testület döntése szerinti jegyzőkönyvhitelesítőkkel:
a) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Mötv. 52.§ a)-m) pontja szerint
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aa) a testületi ülés helyét;
ab) időpontját;
ac) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
ad) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
ae) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
af) az előterjesztéseket;
ag) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a
hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
ah) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
ai) a döntéshozatalban résztvevők számát;
aj) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
ak) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
al) a szavazás számszerű eredményét;
am) a hozott döntéseket és
b) a jegyzőkönyv hitelesítők nevét, aláírását
-

28. § az önkormányzat bizottságaira vonatkozó szabályok kiegészítése a működésre
vonatkozó alapvető szabályokkal
„(5) A Mötv. 60. § -a alapján a bizottság ülésének összehívására, működésére,
nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a
bizottság tagjainak kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a
képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy a kizárásról a bizottság dönt, továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja
írja alá. A jegyző tizenöt napon belül köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a
kormányhivatalnak.
(6) Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság üléseit a
feladatkörébe tartozó ügyekben szükség szerint tartja.
(7) A polgármester illetményének megállapítására, módosítására, a polgármester
jutalmazására
vonatkozó
előterjesztést
az
Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi,
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság nyújtja be a Képviselő-testület felé.
(8) Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság
állásfoglalásával nyújtható be a polgármesteri, képviselői összeférhetetlenségi eljárás
előterjesztése.”

-

31.§ (8) bekezdés törlése vagy konkrét ügyek megjelölése, jogbizonytalanság kizárása.

-

33.§ (5): ki kell hagyni ezt a bekezdést, mert a jegyző már nem végez ellenjegyzést.

Dr. Katona Miklósné: Az SZMSZ-ben munkanap vagy naptári napban értendően a napok?
Vígh Lászlóné: Ha nincs kiírva a munkanap, akkor naptári nap.
Dr. Katona Miklósné: Azt szeretném kérni, hogy tegyük bele a 30. §-ba, hogy a képviselők is
fogadó órát tartanak, valamint a 31 §-ból vegyük ki, hogy a polgármester gépjármű hivatali
használatra történő engedélyezését. Kérje a költsége megtérítését a polgármester, csak azt a testület
vizsgálja meg és döntsön róla.
Zagyva Ferencné: A költségtérítésemet emeljétek fel 20 %-ról 25 %-ra és nem számolok el a saját
gépjármű használatra költségtérítést.
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Koska Pál: A polgármester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti, de nincs
semmihez joga, akkor hogyan helyettesítse.
Dr. Katona Miklósné: A tartós távollét esetén az alpolgármester kapjon tiszteletdíjat. Az előző
ciklusban is így volt.
Bozó Lászlóné: Ez nem igaz, mert csak 5 ezer forint költségtérítést kapott.
Koska Pál: Az SZMSZ-ben nem szerepel, hogy utalványozhatok én is. Akkor most
utalványozhatok vagy nem? A 32 §. /3/ pontját szerintem hagyjuk ki.
Tarjányi Lászlóné: A polgármester összeférhetetlensége esetén az utalványozás szabályait külön
pénzügyi szabályzatban kell meghatározni. Ebben van leszabályozva az alpolgármester
utalványozási joga is.
Dr. Katona Miklósné: Miért nem kaptunk a polgármestertől szabadságolási ütemtervet? A
következő ülésre kérjük.
Koska Pál: Közmeghallgatás 2 éve nem volt, a 34. § /1/ bekezdése értelmében évente kell tartani.
Zagyva Ferencné: Csak tavaly nem volt.
Vígh Lászlóné: A falugyűlést nem kötelező tartani, de közmeghallgatást igen. Vegyük ki a
falugyűlést és csak a közmeghallgatás maradjon?
Dr. Katona Miklósné: Benne van az SZMSZ-ben, hogy a polgármester dönt átruházott hatáskörben
a közmunkások szerződéséről és a szociális étkeztetésről. Kérjük ezentúl erről tájékoztasson
bennünket.
Vígh Lászlóné: Mivel elég sok a módosítási javaslat, célszerű lenne az elhangzottaknak
megfelelően átszerkesztett SZMSZ-t döntésre előterjeszteni a követekező testületi ülésen, ha ezzel
egyetértetek.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Aljegyző Asszonyt,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét az elhangzott módosítási javaslatok szerint
átdolgozza és a következő testületi ülésre döntésre előterjessze.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Aljegyző
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
139/2013.(09.10.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Aljegyző Asszonyt,
hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat tervezetét az elhangzott módosítási javaslatok szerint
átdolgozza és a következő testületi ülésre döntésre előterjessze.
Határidő: értelemszerűen
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Felelős: Aljegyző
VIII. Napirend: Javaslat a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottság létrehozására.
Zagyva Ferencné: Létre kell hozni a bizottságot az előző döntésünk alapján. Szerintem az
értéktárba való felvételre a SALVUS vizet javasolni kell.
Dr. Katona Miklósné: Nagyon körbe kell járni, nehogy azzal hogy fölvesszük öngólt rúgjunk.
Vígh Lászlóné: A bizottság hatásköre lesz a döntés meghozatala az értéktárba való felvételről,
majd a megyei értéktár bizottság elé terjeszti.
Zagyva Ferencné: Javaslatom a bizottsági tagokra 2 fő a testületből Kovács Dániel és Bozó
Lászlóné, külsősök pedig Bozó Péter, Józsa Gábor és Zagyva József.
Kovács Dániel: Én nem vállalom.
Zagyva Ferencné: Akkor legyenek csak a külsősök.
A Polgármester szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot és az
előterjesztésben szereplő tartalommal, szószerint a bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát:
Határozati javaslat
1.) Bükkszék Községi Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - létrehozza a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
A Bizottság elnöke: Bozó Péter
A bizottság tagjai: Józsa Gábor és Zagyva József.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottság
működésének biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat
2014. évi költségvetési rendeletében tervezze be. A bizottság 2013. évi működésével kapcsolatos
igazolt költségek megtérítését a polgármester rendeli el az általános tartalék terhére.
3.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint, az
előterjesztésben szereplő tartalommal, szószerint, fogadja el.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
140/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
1.) Bükkszék Községi Önkormányzata Képviselő-testülete - a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján - létrehozza a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottságot és tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
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A Bizottság elnöke: Bozó Péter
A bizottság tagjai: Józsa Gábor és Zagyva József.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Bükkszéki Települési Értéktár Bizottság
működésének biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat
2014. évi költségvetési rendeletében tervezze be. A bizottság 2013. évi működésével kapcsolatos
igazolt költségek megtérítését a polgármester rendeli el az általános tartalék terhére.
3.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Települési Értéktár
Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint, az
előterjesztésben szereplő tartalommal, szószerint, fogadja el.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
IX. Napirend: Javaslat a Ságvári Endre utca nevének megváltoztatására.
Zagyva Ferencné: Tavasszal döntöttünk erről, hogy Tordai László nevéről kapja az utca a nevét,de
a döntés előtt még rendeletet kellett alkotni.
Dr. Katona Miklósné: Volt régen egy plébános valamilyen Laci bácsinak hívták. Sokáig volt a falu
papja, az idős emberek szerették. Elnevezhetnénk róla is.
Kovács Dániel: Hogy hívták? Bár én őrá jobban emlékszem, mint a Tordai Lászlóra.
Tarjányi Lászlóné: Kislégi-Nagy Lászlónak hívták.
Bozó Lászlóné: Nagyon hosszú a neve. Tordai Laci bácsit is szerették az emberek.
Zagyva Ferencné: Legyen akkor valamilyen virág név?
A képviselők részéről több féle utcanév merült fel.
Kovács Dániel: Legyen Viola út?
Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra teszi a határozati javaslatot a Viola
utca elnevezéssel.
Határozati javaslat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, az
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez
köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével Bükkszék község 90 hrsz-ú ingatlanával meghatározott
„ Ságvári Endre utca” , közterületek elnevezését 2013. október 1-i hatállyal „Viola utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse a
szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a
közterület nyilvántartásába vezesse át továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási
adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 27.§ (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
határidő: értelem szerint
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felelős: aljegyző

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

141/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, az
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez
köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével Bükkszék község 90 hrsz-ú ingatlanával meghatározott
„ Ságvári Endre utca” , közterületek elnevezését 2013. október 1-i hatállyal „Viola utca” névre
változtatja meg.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse a
szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a
közterület nyilvántartásába vezesse át továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási
adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 27.§ (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
határidő: értelem szerint
felelős: aljegyző

X. Napirend: Előterjesztés a működő képesség megőrzését szolgáló 2013. évi támogatásról.
Vígh Lászlóné: Mint az előterjesztésben is leírtam a helyi önkormányzatok működőképessége
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás a helyi önkormányzat működőképességét veszélyeztető
helyzet elhárításához igényelhető.
Az önkormányzat költségvetési és első féléves teljesítési adatait figyelembe véve a BM rendelet
szerinti feltételeknek nem felel meg. Nincs jelenleg működési hitel állomány, nincs kifizetetlen
szállítói tartozás sem.
Zagyva Ferencné: A kútfúráshoz szükséges kötelezettségvállaláshoz egyedi engedélyt kell kérnünk
a Kormánytól, ezért e miatt is megfontolandó, hogy benyújtsuk-e az igényt.
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

teszi

fel

szó

szerint

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
142/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra nem nyújtja be igényét, a
támogatási feltétek hiánya miatt.
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Határidő: 2013. 09.30.
Felelős: polgármester, jegyző
XI. Napirend: Egyebek.
Dr. Katona Miklósné: Az önkormányzat külterületi, vagy mezőgazdasági területeinek kitakarítását
meg kell oldani. A hangosbemondó visszaállítását lehet, hogy jó lenne megcsinálni, mert ha nem
hallották, akkor is felfigyeltek rá az emberek és kérdezgették egymástól, hogy te mit hallottál.
Zagyva Ferencné: Az óvodás szülők azt kérték, hogy nem lehetne-e megoldani, hogy korábban
nyisson az óvoda és később zárjon. Két óra fedés kell az óvónőknek, tehát a most 4 órás Varga
Miklósnénak is 8 órás munkaviszonyának kellene, hogy legyen. Munkabér és a vonzatai 123 ezer
forint havonta, mely a normatíván felül van, tehát a mi önkormányzatunknak kell fizetni.
Koska Pál: Én kérdeztem legelőször a vezető óvónőt, hogy nem lehetne-e és ő megkérdezte a többi
szülőt és sokunknak van rá igénye.
Zagyva Ferencné: Ezt szerintem is meg kell oldani, most 19 gyermek van az oviba. Ha több kérdés,
hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az óvoda nyitva tartását
meghosszabbítsák reggel 7 órától délután 5 óráig, melynek a többlet költségét Bükkszék Község
Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az óvodai társulás
székhelye Sirok Község Önkormányzata részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
143/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az óvoda nyitva tartását
meghosszabbítsák reggel 7 órától délután 5 óráig, melynek a többlet költségét a Bükkszék Község
Önkormányzat vállalja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az óvodai társulás
székhelye Sirok Község Önkormányzata részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Tarjányi Lászlóné: Molnár László a ÉMÁSZ Miskolci hivatalából azzal a kéréssel fordul hozzánk,
hogy a 0152 hrsz-ú útról nyilatkozzunk, hogy közútként tartjuk-e nyilván. A tulajdoni lapon is úgy
szerepel, hogy önkormányzati tulajdon, és saját használatú út. Földalatti vezetéket szeretnének
lefektetni ott és elvi nyilatkozat kell az Önkormányzattól.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a bükkszéki 0152
hrsz-ú saját használat i út megjelölésű ingatlant közútként tartja nyilván.
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a fentiekről az ÉMÁSZ-t tájékoztassa.
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Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
144/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a bükkszéki 0152
hrsz-ú saját használat i út megjelölésű ingatlant közútként tartja nyilván.
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a fentiekről az ÉMÁSZ-t tájékoztassa
Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző
Vígh Lászlóné: A hivatal épületének áramellátásával kapcsolatban kapott szerződés tervezet
ügyében az előző ülésen azt kértétek, hogy az elmúlt év decemberében kapott ajánlatot döntés előtt
nézzük meg, nem kedvezőbb-e? Pozsikné meg is kereste ezeket az ajánlatokat, de azok a
közvilágításra vonatkoztak. A jelenlegi szerződés december 31-el lejár, tehát mindenféleképpen
szerződést kell kötni.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Bükkszék, Dobó
út 1. szám alatti fogyasztási hely áramellátására az ÉMÁSZ Zrt-től kapott 2014. december 31.-ig
tartó szerződési ajánlatot a tervezet szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
145/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Bükkszék, Dobó
út 1. szám alatti fogyasztási hely áramellátására az ÉMÁSZ Zrt-től kapott 2014. december 31.-ig
tartó szerződési ajánlatot a tervezet szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Vígh Lászlóné: Írásban megkértem és tájékoztatást kaptam a Városgondozás Eger Kft-től, hogy az
új hulladékgazdálkodási jogszabályban előírt közszolgáltatási szerződés megkérése folyamatban
van, a minősítés megszerzése szintén. Meghosszabbították 2013. december 31-ig az új
jogszabálynak
megfelelő
közszolgáltatási
engedéllyel
és
minősítéssel
rendelkező
közszolgáltatókkal történő szerződéskötés határidejét. Ha egy évre kötünk szerződést nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel a szolgáltatási értékhatár nem éri el a 8 millió forintot.
Tarjányi Lászlóné: Az átszervezés miatt át kell dolgozni a pénzügyi szabályzatokat. Kértünk több
helyről ajánlatot, de van egy kedvező, mely önkormányzatonként 50 ezer forint és ÁFA plusz a
közös hivatalra is. Ehhez kellene hozzájárulni, hogy vállaljátok Bükkszék tekintetében.
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Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője a pénzügyi szabályzatok átdolgozását Bükkszék Községre
50.000.-Ft + ÁFA összegért megrendelje, melynek a fizetését vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
146/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Siroki Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője a pénzügyi szabályzatok átdolgozását Bükkszék Községre
50.000.-Ft + ÁFA összegért megrendelje, melynek a fizetését vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Kovács Dániel: A Dózsa és Árpád út között lévő zöld területen lévő tűzoltó kocsi átfestése nagyon
esedékessé vált. Több lakos fordult hozzám, hogy a piac területen lévő árusok erre a zöld területre
pakoljanak inkább ki, mert így veszélyeztetik a buszok fordulását és balesetveszélyesek.
Zagyva Ferencné: Egyetértek vele, ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a piaci árusok árusítási helyére a Dózsa
és Árpád út között lévő zöld területet jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
147/2013.(09.10.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a piaci árusok árusítási helyére a Dózsa
és Árpád út között lévő zöld területet jelöli ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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