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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25.-én, 
15,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli    
ülésen.                              
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2/2013.(II.26.) Bükkszék Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetése 
Határozat száma Tárgya 
18/2013.(02.25.) ÉMÁSZ szerződés módosítása 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
 Bozó Lászlóné képviselő 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
        Vígh Lászlóné aljegyző  
 
Távolmaradását bejelentette: dr. Katona Miklósné  képviselő 
 
Meghívott vendég: Szavas Dénes könyvvizsgáló 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő nincs jelen, 
távolmaradását jelezték, de a testület így is határozatképes.  
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése.   
  
Zagyva Ferencné: Az előző testületi ülésen a költségvetést nem fogadtuk el, mert arra vártunk, 
hogy nem hivatalos információk szerint a Pénzügyminisztérium 26 milliárd forintot elkülönített, 
amire pályázni szeretnénk a működőképesség megőrzését szolgáló egyéb központi támogatás 
jogcímén. Még most sem kaptunk erről semmi tájékoztatást, de a költségvetést átdolgoztuk. A 
hiány így is nagy 18.305.000.-Ft a kötelezőfeladatok finanszírozására. 
 
Tarjányi Lászlóné: Javítottunk a költségvetésen, a napelemes pályázathoz önerőként parkoló díjat 
terveztünk be. Mivel a pályázatot nem adtuk be, ezért visszavettük a parkoló díj bevételt. Az előző 
költségvetésben a hitelek visszafizetését  60 %-on terveztük, most kijavítottuk 100 %-ra.  A strand 
üzemeltetési díj visszakerült a nem kötelező feladatokhoz, a fennálló folyószámlahitelt is önként 
vállalt feladathoz tettük át, de így is 18 millió forint a hiány a kötelező feladatoknál. Sem 
konszolidációról, sem a hiányra beadandó pályázatról nem tudunk még semmit. Valószínűleg az 
ÖNHIKI-hez hasonló lesz, de semmi konkrétum nincs. 
 
Szarvas Dénes: A 2013. évi költségvetési rendeletet ellenőriztük és 233.471.000.-Ft-al akreditáltuk. 
A közigazgatási rendszerváltás is nehezíti a költségvetés elkészítését. Az önkormányzat sem 
működési sem felhalmozási hitellel nem tervezett, ezért az előirányzott bevételek és kiadások 
biztosítják a költségvetés egyensúlyát. Véleményünk szerint az előterjesztett rendelettervezet 
összhangban van a jogszabályi követelményekkel, azt elfogadásra javasoljuk. 
 
Zagyva Ferencné 
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra tetszem fel az alábbi rendelet tervezetet: 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(….) 

önkormányzati rendelete 
 

az  önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
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) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazása alapján a 
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31. 
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Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság 
véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
 
a) költségvetési bevételét  233 471 ezer forintban 
b) költségvetési kiadását  233 471 ezer forintban 
c) költségvetési egyenlegét 0  ezer forintban 
d) önkormányzati bevételi főösszegét 233 471 ezer forintban 
e) önkormányzati kiadási főösszegét 233 471 ezer forintban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában kimutatott költségvetési bevétele között, a 
kötelező feladatok finanszírozásra 18 305  eFt eredeti előirányzatot tervez a működőképesség 
megőrzését szolgáló egyéb központi támogatás jogcímen.  
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését 
szolgáló egyéb központi támogatásra az önkormányzat támogatási igényét benyújtsa. 
 
 

2.§ 
 

A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként 
 

 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat az alábbi részletezés 
szerint fogadja el: 
 
a) Költségvetési működési bevételek 157 465  e Ft 
b) Költségvetési működési kiadások  150 403  e Ft 

ba) Személyi juttatások  19 188  e Ft 
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó  4 981  e Ft 
bc) Dologi kiadások    88 150  e Ft 
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai  2 888  e Ft 
be)Egyéb működési célú kiadások  35 196  e Ft 

c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege 7 062  e Ft 
 
(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat az alábbi 
részletezés szerint fogadja el: 
 
a) Költségvetési felhalmozási bevételek  76 006  e Ft 
b) Költségvetési felhalmozási kiadások  83068  e Ft 

ba) beruházás  76 006  e Ft 
bb) felújítás  1 630  e Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadás   5 432  e Ft 

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -7 062  e Ft 
 
(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét 17 982 
eFt-ban, vállalkozási kiadását 17 982 e Ft-ban fogadja el. 
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3.§ 

 
(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti összetételét előirányzat-csoportonként, valamint 
kötelező és önként vállalt feladatok bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el. 
 
(2) A Képviselő-testület a kiadások kiemelt előirányzatait előirányzat-csoportonként, kötelező és 
önként vállalt feladatok bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  15,7 főben,  
a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 15,7 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett 
létszámát  0  főben határozza meg. 
 
(4) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet szerinti bontásban állapítja 
meg. 
 

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 59 282 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok előirányzatát 1 653  eFt-ban, az 
önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát 174 189 e Ft-ban határozza 
meg. 
 

 
5.§ 

 
Tartalékok 

 
A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló 
általános tartalék összegét 519 ezer forintban, céltartalék összegét 100 eFt-ban  határozza meg. 
 
 
 
 

6.§ 
 

Több éves kihatással járó feladatok 
 

Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban, 
szöveges értékeléssel a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. 
 
 

7. § 
 

Közvetett támogatások 
 
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról szóló tájékoztató jellegű kimutatást a  
5. melléklet szerint fogadja el. 

 
8.§ 
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Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek 
 

(1) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből fennálló 2013. évi kötelezettségeit e Ft összegben hagyja jóvá. A 
fennálló hitelek állományát összetétel és lejárat szerinti bontásban a 6 melléklet fogadja el. 
 (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. 
 

9.§ 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
(1)  A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtását az Államháztartási törvény, a 
végrehajtási kormányrendelete szerint rendeli el.  
 
(2) A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási előirányzatok 
felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz igazodóan 
kötelesek biztosítani.   
 
(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során 
évközben az önkormányzat szabad pénzeszközei betétként történő lekötéséről, valamint annak 
visszavonásáról döntsön.  
 
(4) ) A költségvetési rendelet a 2013. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített 
bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.  
 

10.§ 
 

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
11.§ 

 
Az önkormányzat 2013. évi várható előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási 
ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
12.§ 

 
Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 

13.§  
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Bükkszék, 2013. február 8. 
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Zagyva Ferencné Tarjányi Lászlóné 
  polgármester         jegyző 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  a l ko t ta :  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013.(II.26.) 

önkormányzati rendelete 
 

az  önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
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) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazása alapján a 
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában  meghatározott 
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31. 
Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró bizottság 
véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege 
 
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének  
 
a) költségvetési bevételét  233 471 ezer forintban 
b) költségvetési kiadását  233 471 ezer forintban 
c) költségvetési egyenlegét 0  ezer forintban 
d) önkormányzati bevételi főösszegét 233 471 ezer forintban 
e) önkormányzati kiadási főösszegét 233 471 ezer forintban 
állapítja meg. 
 
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában kimutatott költségvetési bevétele között, a 
kötelező feladatok finanszírozásra 18 305  eFt eredeti előirányzatot tervez a működőképesség 
megőrzését szolgáló egyéb központi támogatás jogcímen.  
 
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a működőképesség megőrzését 
szolgáló egyéb központi támogatásra az önkormányzat támogatási igényét benyújtsa. 
 
 

2.§ 
 

A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként 
 

 
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat az alábbi részletezés 
szerint fogadja el: 
 
a) Költségvetési működési bevételek 157 465  e Ft 
b) Költségvetési működési kiadások  150 403  e Ft 

ba) Személyi juttatások  19 188  e Ft 
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó  4 981  e Ft 
bc) Dologi kiadások    88 150  e Ft 
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bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai  2 888  e Ft 
be)Egyéb működési célú kiadások  35 196  e Ft 

c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege 7 062  e Ft 
 
(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat az alábbi 
részletezés szerint fogadja el: 
 
a) Költségvetési felhalmozási bevételek  76 006  e Ft 
b) Költségvetési felhalmozási kiadások  83068  e Ft 

ba) beruházás  76 006  e Ft 
bb) felújítás  1 630  e Ft 
bc) egyéb felhalmozási kiadás   5 432  e Ft 

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege -7 062  e Ft 
 
(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét 17 982 
eFt-ban, vállalkozási kiadását 17 982 e Ft-ban fogadja el. 
 
 

3.§ 
 
(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti összetételét előirányzat-csoportonként, valamint 
kötelező és önként vállalt feladatok bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el. 
 
(2) A Képviselő-testület a kiadások kiemelt előirányzatait előirányzat-csoportonként, kötelező és 
önként vállalt feladatok bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el. 
 
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét  15,7 főben,  
a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 15,7 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett 
létszámát  0  főben határozza meg. 
 
(4) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet szerinti bontásban állapítja 
meg. 
 

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 59 282 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok előirányzatát 1 653  eFt-ban, az 
önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát 174 189 e Ft-ban határozza 
meg. 
 

 
5.§ 

 
Tartalékok 

 
A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására szolgáló 
általános tartalék összegét 519 ezer forintban, céltartalék összegét 100 eFt-ban  határozza meg. 
 
 
 
 

6.§ 
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Több éves kihatással járó feladatok 

 
Az önkormányzat a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban, 
szöveges értékeléssel a 4. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg. 
 
 

7. § 
 

Közvetett támogatások 
 
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról szóló tájékoztató jellegű kimutatást a  
5. melléklet szerint fogadja el. 

 
8.§ 

 
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek 

 
(1) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletekből fennálló 2013. évi kötelezettségeit e Ft összegben hagyja jóvá. A 
fennálló hitelek állományát összetétel és lejárat szerinti bontásban a 6 melléklet fogadja el. 
 (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. 
 

9.§ 
 

A költségvetés végrehajtásának szabályai 
 
(1)  A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtását az Államháztartási törvény, a 
végrehajtási kormányrendelete szerint rendeli el.  
 
(2) A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási előirányzatok 
felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz igazodóan 
kötelesek biztosítani.   
 
(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során 
évközben az önkormányzat szabad pénzeszközei betétként történő lekötéséről, valamint annak 
visszavonásáról döntsön.  
 
(4) ) A költségvetési rendelet a 2013. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített 
bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.  
 

10.§ 
 

Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

 
11.§ 

 
Az önkormányzat 2013. évi várható előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási 
ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 
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12.§ 

 
Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 
projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 
 

13.§  
 

Záró rendelkezések 
 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 
Bükkszék, 2013. február 8. 
 
 
Zagyva Ferencné Tarjányi Lászlóné 
  polgármester         jegyző 
 
II. napirendi pont: Egyebek 
 
ÉMÁSZszerződés :  
 
Zagyva Ferencné:  Az ÉMÁSZ-tól  szerződés módosítást kaptunk, melyben 4 %-al olcsóbban 
adnák a villamos energiát az önkormányzat és intézményeiben. Ez a szerződés 2013. március 1.-től 
2014. június 30.-ig szól. Az ajánlat jónak tűnik, javaslom az elfogadását. 
Megkérdezem, hogy van-e még  kérdés, hozzászólás. 
 
Hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ÉMÁSZ által kiküldött villamos 
energiára vonatkozó szerződést. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatolt szerződés tervezet aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
 
18/2013.(02.25.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az ÉMÁSZ által kiküldött villamos 
energiára vonatkozó szerződést. 
Felhatalmazza a polgármestert a csatolt szerződés tervezet aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
St rand K f t .  h i t e l e  
 
Zagyva Ferencné:Az előző ülésen hoztunk erre egy határozatot. Az Eger és Környékének Igazgató 
Tanácsa elfogadta a hitelkérelmünket két kitétellel. Az egyik, hogy fedezetnek a beadott kölcsön 
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140 %-nak kell lenni, ezért még a Faluházat, -  ha felszabadul a konszilidáció miatt – is fel kell 
ajánlani . A másik kitétel, hogy az önkormányzat kézfizető kezességet vállaljon. 
Aki egyetért  az alábbi határozati javaslat elfogadásával kérem kézfelnyújtással jelezze: 
 
Határozati javaslat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/2013.(02.22.) önkormányzati határozatát 
az alábbiakkal kiegészíti: 

1. A Képviselőtestület a Termálstrand Kft. által az Eger és Környéke Takarékszövetkezettől 
igényelt 20.000.000 Ft beruházási hitel további  fedezeteként felajánlja a tulajdonában lévő 
bükkszéki 305 hrsz-ú Faluház ingatlant azon időponttól, amikor az adósságkonszolidáció 
folytán tehermentesül. A jelzálogjog bejegyzéséhez a képviselőtestület hozzájárul.  

2. A Képviselőtestület a Termálstrand Kft-nek az Eger és Környéke Takarékszövetkeztetnél 
20.000.000 Ft Beruházási hitel felvételéhez kézfizető kezességet vállal. 

Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fenti tartalmú jelzálogjog szerződést 
aláírja.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
19/2013.(02.25.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 16/2013.(02.22.) önkormányzati határozatát 
az alábbiakkal kiegészíti: 

3. A Képviselőtestület a Termálstrand Kft. által az Eger és Környéke Takarékszövetkezettől 
igényelt 20.000.000 Ft beruházási hitel további  fedezeteként felajánlja a tulajdonában lévő 
bükkszéki 305 hrsz-ú Faluház ingatlant azon időponttól, amikor az adósságkonszolidáció 
folytán tehermentesül. A jelzálogjog bejegyzéséhez a képviselőtestület hozzájárul.  

4. A Képviselőtestület a Termálstrand Kft-nek az Eger és Környéke Takarékszövetkeztetnél 
20.000.000 Ft Beruházási hitel felvételéhez kézfizető kezességet vállal. 

Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fenti tartalmú jelzálogjog szerződést 
aláírja.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 


