JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 8.-án 8.00
órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
1/2013.(01.08.)

Tárgya
Folyószámlahitel meghosszabbítás.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző, Vígh Lászlóné aljegyző.
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő nincs
jelen, távolmaradását jelezte, késik, de a testület így is határozatképes.
Még semmi értesítést nem kaptunk a hitelállomány átvállalásával kapcsolatban, de az Eger és
környéke Takarékszövetkezet azt kérte, hogy a lejárt a folyószámlahitelt 2013. június 30.-ig
hosszabbítsuk meg, mert a Kormánynak addig kell döntést hozni az átvállalásról.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi jelenleg a felhasználható hitelkeret?
Zagyva Ferencné: Körülbelül egy millió forint.
Tarjányi Lászlóné: Elmondom, hogy a stabilizációs törvényt módosították az előző évben,
mert éven túli hitele nem lehetett az Önkormányzatoknak, csak éven belüli. A módosítás
lehetőséget adott arra, hogy június 30.-ig meg lehet hosszabbítani a folyószámlahitelt azon
önkormányzatoknak, akiknél nem döntöttek a hitel átvállalásáról 2012-ben. Az biztos, hogy a
hitelből 40 %-ot át kell vállalni, de ez egyedi elbírálás lesz. Azt nem tudjuk, hogy mikor lesz
erről döntés.
A határozati javaslat felolvasása után.
Zagyva Ferencné: Aki a javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(01.08.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Eger és Környéke
Takarékszövetkezettel 2012. július 03. napjával megkötött 19201201451114 cenzúraszámú
rövid lejáratú folyószámlahitel lejárati idejének meghosszabbítását kezdeményezi 2013.
június 30. napjáig, változatlan feltételek mellett.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Koska Pál alpolgármester megérkezik.
Zagyva Ferencné: A költségvetés elkészítése igen nehéz feladat lesz, mert a tavalyi 36 millió
forint helyett csak 11 millió forint állami támogatást kapunk. Ezért első lépésként a Faluházat
gondoltam levízteleníteni, mert a havi gázszámla több százezer forint. Ha rendezvényre kell
terem, itt van a Községháza nagy terme, vagy az Óvoda napközi részre.
Dr. Katona Miklósné: Szeretném megkérdezni, hogy a Strandon a konyha mikorra lesz kész,
hol halad a munka és ki csinálja?
Koska Pál: A burkolás és csempézési munkálatok folynak, a hónap végére, február elejére
kész lesz. Alvállalkozóként csinálom én a munkálatokat.
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Tarjányi Lászlóné: Bejelentem, hogy megkezdte működését a Siroki Közös Önkormányzati
Hivatal. Aki nem ismeri, bemutatom Vígh Lászlóné aljegyzőt. A törvényességi munka részét
úgy osztottuk meg, hogy Bükkszéken és Szajlán a testületi ülések előkészítését és
végrehajtását az aljegyző végzi, a jegyző pedig Sirokban és Terpesen. Természetesen a
testületi üléseket minden településen jelen lesz a jegyző. Az aljegyző még a következő
feladatokat kapta: a 4 településen az önkormányzati visszaigényléseket, közadattár kezelését,
az adó- és értékbizonyítványok elkészítését, valamint a két településen a birtokvédelmet.
Valamint az általános helyettesi feladatokat.
Úgy fog működni a közös hivatal, hogy a székhely településen lesz az általános ügyintézés, az
ügyfélfogadási helyen Bükkszéken Pozsik Lászlóné lesz itt állandóan. Közvetítő és egyéb
feladatai is lesz. Vígh Lászlóné előre láthatólag csütörtöki napokon lesz itt, a Járási Hivataltól
az ügysegéd Bozó Péterné, aki keddi napokon jön. Mint jegyző keddi napon reggel 2 órát
leszek Bükkszéken, de telefonon bármikor elérhető.
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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