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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13.-án, 
11,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.                             

 

Rendelet száma Tárgya 
9/2013.( VI.13.) Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott 

ivóvízért, a közüzemi csatornaműből szolgáltatott 
csatorna használatért fizetendő díjról, a szolgálati lakások 
lakbéréről szóló 21/2004.(XII.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 

Határozat száma Tárgya 
72/2013.(06.13.) A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testület 

2013. II. félévi munkatervének elfogadása. 
73/2013.( 06.13.)  Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás Társulási 

megállapodásának elfogadása. 
74/2013. (06.13.)  Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 

Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása. 
75/2013.( 06.13.)  Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás 

megállapodásának elfogadása. 
76/2013. (06.13.)  Óvodát Fenntartó Társulási megállapodás módosítása. 
77/2013. (06.13.)   Óvodát  Fenntartó Társulás  módosított társulási 

megállapodását egységes szerkezetbe foglalása.   
78/2013. (06.13.)  Óvodát Fenntartó Társulás alapító okiratának 

módosítása. 
79/2013.( 06.13.)  Óvodát Fenntartó Társulás  Alapító okiratát  egységes 

szerkezetbe foglalása.  
80/2013. (06.13.)  Óvoda Társulási Tanácsba delegálás. 
81/2013.( 06.13.)  Rendőr szolgálati lakás bérleti szerződése. 

  82/2013.(06.13.)  Hozzájárulása szolgálati lakásban laminált padlóburkolat 
cseréjéhez. 

83/2013. (06.13.)  Döntés Bográcsfőző verseny szervezéséről.  
84/2013. (06.13.)  Hozzájárulás Bográcsfőző versenyen önkormányzati 

tulajdonú épületek használatához. 
85/2013.( 06.13.)  ÉMÁSZ kedvezményes díj ajánlatának elutasítása. 
86/2013.( 06.13.)  Polgárőr egyesület pénzbeli támogatása. 
87/2013.( 06.13.)  Ifjúsági Tábor felújítására utólagos jóváhagyás. 
88/2013.( 06.13.)  Ifjúsági Tábor statikus által adott árajánlat elfogadása. 
89/2013.( 06.13.)  Javaslat ügyvezető igazgató felmondására próbaidő 

végén.  
90/2013.( 06.13.)  Bükkszék Termálstrand Kft. részére tagi kölcsönről 

döntés. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
                        dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
        Vígh Lászlóné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
1. A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervének 

elfogadása. 
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 

 
2. Társulási megállapodások felülvizsgálata. 

Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 
 
3. A KMB szolgálati lakás bérleti ügye. 

Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 
 
4. A Bükkszék Termálstrand Kft. tagi kölcsön ügye. 

Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 
 

5. Egyebek. 
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 

 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van 
ezért, a testület határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t   5  i gen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né lkü l  e l fogadta  a  
meghívó  szer i n t i  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
I. napirendi pont: A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. II. félévi 
munkatervének elfogadása. 
 
Zagyva Ferencné: Megkaptátok írásos formában a munkatervet, van-e kérdés hozzászólás?  
 
Kovács Dániel: Szeretném javasolni, hogy a következő ülésre a polgármester szabadságolási ütem 
tervet készítsen és azt tárgyaljuk meg. 
 
Dr. Katona Miklósné: Én azt kérném, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester 
címszavakban  számoljon be az előző időszakról, megtett intézkedésekről. 
 
Koska Pál: Én azt kérném, hogy a strand ügyvezetőjének 90 napos próbaideje lejár, beszéljünk 
erről az egyebekben. 
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Bozó Lászlóné: A Táborról is kell beszélni az egyebekben. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2013. II. félévre az alábbi munkatervet 
elfogadja: 
 
2013. augusztus 29. 
1. Iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
2. Egyebek. 
 
2013. szeptember 26. 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítására. 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. év I. félévi költségvetési beszámolójára. 
3. Döntés iskolakezdési támogatásról (zárt ülésen) 
4. Egyebek. 
 
2013. október 24. 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. év III. negyedévi költségvetésének alakulásáról. 
2. Egyebek. 
 
2013. november 28. 
1. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (tábor, camping, strand) 
2. Az Ifjúsági Tábor és Camping térítési díjainak meghatározása 
3. Egyebek. 
 
2013. december 
1. Az önkormányzat 2014. év I. félévi munkatervének elfogadása. 
2. Egyebek. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: értelemszerű. 
 
S z a v a z á s 
 
A döntéshozata lban  5  fő  képv i se lő  ve t t  r ész t .  A  Képv ise lő - t es tü le t  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l l enszavaza t  né l kü l  egyhangú lag  hoz ta meg  a  következő  
ha tá roza to t :  
 
72/2013.(06.13.) testületi h a t á r o z a t: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2013. II. félévre az alábbi munkatervet 
elfogadja: 
 
2013. augusztus 29. 
1. Iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
2. Egyebek. 
 
2013. szeptember 26. 
1. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítására. 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2013. év I. félévi költségvetési beszámolójára. 
3. Döntés iskolakezdési támogatásról (zárt ülésen) 
4. Egyebek. 
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2013. október 24. 
1. Tájékoztató az önkormányzat 2013. év III. negyedévi költségvetésének alakulásáról. 
2. Egyebek. 
 
2013. november 28. 
1. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (tábor, camping, strand) 
2. Az Ifjúsági Tábor és Camping térítési díjainak meghatározása 
3. Egyebek. 
 
2013. december 
1. Az önkormányzat 2014. év I. félévi munkatervének elfogadása. 
2. Egyebek. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: értelemszerű. 
 
II. napirendi pont: Társulási megállapodások felülvizsgálata  
 
Zagyva Ferencné: Megkérem a Jegyző Asszonyt tájékoztasson a társulási megállapodásokról. 
 
Tarjányi Lászlóné: A megállapodásban kettő olyan pont volt, amit át kellett dolgozni. Az egyik az 
Önkormányzatnak azonnali  beszedési megbízásra felhatalmazást kell adni. Másrészt a 
pályázatokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettséggel összefüggő rész. Összeült a jegyzői 
kollégium, ahol megvitattuk a módosítási javaslatot. Több ponton is módosulásra került a 
megállapodás, amit a törvényi előírás szerint június 30-ig felül kell vizsgázni. Megegyezés született 
az inkasszóra, helyette más eljárásrend került bele, aki a felszólítás követően a  fizetési 
kötelezettségének nem tesz eleget és 30 napon belül nem rendezi a tartozását, azt bírósági úton 
fogják behajtani, a és kizárják a társulásból.  
 
Dr. Katona Miklósné: A Jegyző Asszony szerint így elfogadható a megállapodás? 
 
Tarjányi Lászlóné: Igen elfogadható. Az orvosi ügyelet megállapodásánál is ezek a problémák 
kijavításra kerültek, így ezt a megállapodást is elfogadásra javaslom. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
 
Tárgy: a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására 
javaslat 
 
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi    
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt 
felülvizsgálatnak megfelelő, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
módosításait és az annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
kistérségi társulás részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
2. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Aranykapu” 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 
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• az Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátásra a Pétervásárai Közös Önkormányzati 
Hivatalt jelöli ki.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
Pétervásárai Kistérségi Többcélú Társulása részére. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
73/2013. (06.13.) testületi határozat: 
Tárgy: a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása  
 
 
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi    
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt 
felülvizsgálatnak megfelelő, Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 
módosításait és az annak mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat módosításait az 
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
kistérségi társulás részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
2. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Aranykapu” 
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Alapító Okiratát és Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2013. július 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

• az Intézmény gazdálkodási feladatainak ellátásra a Pétervásárai Közös Önkormányzati 
Hivatalt jelöli ki.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
Pétervásárai Kistérségi Többcélú Társulása részére. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a következő 
határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás 
elfogadása 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálatnak megfelelő, 
Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításait 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
kistérségi társulás részére. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
74/2013. (06.13.) testületi határozat: 
Tárgy: Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás 
elfogadása 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálatnak megfelelő, 
Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításait 
az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
kistérségi társulás részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tarjányi Lászlóné: A hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosításában az inkasszót 
benne hagyták, mert a törvény szerint ez elfogadható, ehhez ragaszkodnak. Mivel lakosság szám 
szerint 20-25.-Ft/fő amit tagdíjként fizetni kell, éves szinten ez 10 – 20 ezer forint, ami nem 
jelentős kiadás, ezért véleményem, hogy ne akadályozzuk a pályázatot, szerintem el lehet ezekkel a 
feltételekkel fogadni. A „fontos okból” történő kizárással kapcsolatban az előző üléshez képest 
változás nem volt, maradt így a tevezetben. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a következő 
határozati javaslatot: 
 
Tárgy: a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadása. 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint A Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgált Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az előterjesztés 
szerinti tartalommal és formában elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
társulás részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapdokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
S z a v a z á s 
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A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
75/2013. (06.13.) testületi határozat: 
Tárgy: a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának elfogadása. 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint A Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (1) bekezdése alapján felülvizsgált Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratát és Társulási Megállapodását az előterjesztés 
szerinti tartalommal és formában elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot soron kívül küldje meg a 
társulás részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Alapdokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Tarjányi Lászlóné:  Az óvodai megállapodás tervezetet megkaptátok. A meglévő társulásokat felül 
kell vizsgálni, jogi személyiségű társulásként működhetnek. A társulást be kell jegyeztetni, teljesen 
elkülönítetten kell kezelni, bankszámla számot kell nyitni, adószámot kell kérni. Alapító, fenntartó 
változás is van, alapító az önkormányzat, irányító a társulási tanács.  
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a következő 
határozati javaslatot: 
 
Tárgy:Társulási megállapodás Intézményfenntartó tárulás létrehozására. 
Bükkszék   Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás megállapodását 2013. július 1-től  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Megállapodás I. fejezete az alábbira módosul: 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
Intézményfenntartó társulás létrehozására.  

 
I. A Társulás létrehozása, előzmények 

 
1. Sirok Község Önkormányzata és Bükkszék Község Önkormányzata a  helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. §., 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény  figyelembevételével kötelező  közoktatási feladataik ellátása érdekében  
közoktatási intézmény – óvoda -  közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb 
feladatok társulás keretében történő ellátása céljából intézményfenntartó társulást hoztak 
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 csatlakozott a Társuláshoz Istenmezeje Község 
Önkormányzata. 



 8 

4. 2012. szeptember 1-től határozatlan időre csatlakozott 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.  

 
2. A Megállapodás II. fejezet 2. pontja a következőre módosul: 
    „ 2. A társulás elnevezése: Siroki Közoktatási Intézményt – óvodát – Fenntartó Társulás. 
(továbbiakban: Társulás) „  
 
3. A megállapodás II. fejezet 6. pontja a következőre módosul: 
     „ 6. A Társulás jogállása:  jogi személyiséggel rendelkező társulás.” 
 
4. A megállapodás II. fejezet 7. pontja az alábbira módosul: 
    „7. A Társulás által ellátott feladatok: a társult önkormányzatok részére a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátás biztosítása. 
 
5. 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. 
 Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
 3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
 Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
 3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

 
6. A Megállapodás II. fejezete az alábbi  10., 11., 12,, 13., 14., 15.  ponttal egészül ki: 
     „ 10. A Társulás településeinek lakosságszáma:  Sirok 2019 fő, Bükkszék 729 fő, Istenmezeje 
1661 fő, Ivád 404 fő, Erdőkövesd 644 fő.    
        11. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, Társulási Tanács 
Elnökhelyettese. 
        12. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek 1-1  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: 
              -  választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, annak visszavonása, 
              -  intézmény átszervezéséhez, 
              -  társulásból történő kizáráshoz, 
              -  társuláshoz történő csatlakozáshoz.  
   
7. A Megállapodás III. fejezet 1., 2., 3. pontjai a következőkre módosulnak: 
     1. Alaptó, fenntartó irányító jogok gyakorlása. 
    „ 1. Az alapítói jogokat Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Bükkszék Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete, Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Ivád 
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Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
gyakorolja.  
      2. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv,  fenntartója a Társulás. 
      3. Az irányítási jogkört a társulási tanács gyakorolja. 
 
8. A Megállapodás III. fejezet 6.,  7., 8., 9., 10., 11.  pontjai hatályukat vesztik. 
 
9.  A Megállapodás III. fejezet Vagyoni rendelkezések alcím az alábbi alcímre módosul: 
    „  2. Vagyoni rendelkezések „ 
 
10.  A Megállapodás III. fejezet 1. Vagyoni rendelkezések alcím 1. pontja a következőre 
módosul: 
     „ 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 maradnak, melyet a társult önkormányzatok az intézmény  
ingyenes használatába adnak.” 
 
11.   A Megállapodás III. fejezet 1. Vagyoni rendelkezések alcím a következő 4 ponttal 
egészül ki: 
     „ 4. A Társulás pénzvagyonát a működési költségekhez szükséges pénzösszegek jelentik, melyet 
az éves költségvetésben kell meghatározni.” 
 
12.  A Megállapodás III. fejezet A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím az alábbi alcímre változik: 
    „ 3. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása.”  
 
13.  A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím 1. és  4. pontja a következőre módosul: 
   „ 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. 

 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, az Erdőkövesdi Tagóvoda működési hiányát Erdőkövesd 
Község Önkormányzata, az Ivádi Tagóvoda működési hiányát Ivád Község Önkormányzata  
fedezik. Ezen túl a társulási működés többletköltségeihez ( vezetői feladatok, munkaügyi feladatok) 
Istenmezeje Község Önkormányzata  havi bruttó 60.000 Ft, Erdőkövesd Község Önkormányzata 
havi bruttó 60.000 Ft, Ivád Község Önkormányzata havi bruttó 60.000 Ft  hozzájárulást  fizet, 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete pedig a magasabb vezetői pótlék 50 %-át 
finanszírozza.”  

 
14. A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím 5. , 6. és 7.   pontjai hatályukat vesztik. 
 
15.  A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása 8. és  9. pontja a következőre módosul: 
 
     „8. A Társulás költségvetését önállóan határozatban állapítja meg, mely magában foglalja a 
Kölyökvár Óvoda költségvetését is. Az önkormányzatok a működés hiányra, többletköltségek 
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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, 

- 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. 

  
16. A Megállapodás IV. fejezet 2. pontja a következőre módosul: 

„2. A társuláshoz csatlakozni a társulásban résztvevő önkormányzatok minősített többségű 
döntésével hozott határozata alapján lehet. A csatlakozás minden évben csak július-augusztus 
hónapokban történhet. A csatlakozási szándékot úgy kell közöli, hogy az átszervezésről szóló 
döntés május 31-ig megtörténhessen.” 
 

Felhívják a képviselőtestületek a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 
változásokat a megállapodáson vezesse át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
76/2013.(06.13.) önkormányzati határozat 
Bükkszék   Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás megállapodását 2013. július 1-től  az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A Megállapodás I. fejezete az alábira módosul: 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
Intézményfenntartó társulás létrehozására.  

 
I. A Társulás létrehozása, előzmények 

 
6. Sirok Község Önkormányzata és Bükkszék Község Önkormányzata a  helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény  1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. §., 
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény  figyelembevételével kötelező  közoktatási feladataik ellátása érdekében  
közoktatási intézmény – óvoda -  közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb 
feladatok társulás keretében történő ellátása céljából intézményfenntartó társulást hoztak 
létre 2006. szeptember 1-től határozatlan időre. 
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7. 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.  

8. 2008. szeptember 1-től határozatlan időre csatlakozott a Társuláshoz Istenmezeje Község 
Önkormányzata. 

9. 2012. szeptember 1-től határozatlan időre csatlakozott a Társuláshoz  Erdőkövesd Község 
Önkormányzata és Ivád Község Önkormányzata. 

10.  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.  

 
2. A Megállapodás II. fejezet 2. pontja a következőre módosul: 
    „ 2. A társulás elnevezése: Siroki Közoktatási Intézményt – óvodát – Fenntartó Társulás. 
(továbbiakban: Társulás) „  
 
3. A megállapodás II. fejezet 6. pontja a következőre módosul: 
     „ 6. A Társulás jogállása:  jogi személyiséggel rendelkező társulás.” 
 
4. A megállapodás II. fejezet 7. pontja az alábbira módosul: 
    „7. A Társulás által ellátott feladatok: a társult önkormányzatok részére a  Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátás biztosítása. 
 
5. 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. 
 Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
 3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
 Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
 3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

 
6. A Megállapodás II. fejezete az alábbi  10., 11., 12,, 13., 14., 15.  ponttal egészül ki: 
     „ 10. A Társulás településeinek lakosságszáma:  Sirok 2019 fő, Bükkszék 729 fő, Istenmezeje 
1661 fő, Ivád 404 fő, Erdőkövesd 644 fő.    
        11. A Társulás szervei: a Társulási Tanács, a Társulási Tanács Elnöke, Társulási Tanács 
Elnökhelyettese. 
        12. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek 1-1  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: 
              -  választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, annak visszavonása, 
              -  intézmény átszervezéséhez, 
              -  társulásból történő kizáráshoz, 
              -  társuláshoz történő csatlakozáshoz.  
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7. A Megállapodás III. fejezet 1., 2., 3. pontjai a következőkre módosulnak: 
     1. Alaptó, fenntartó irányító jogok gyakorlása. 
    „ 1. Az alapítói jogokat Sirok Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Bükkszék Község 
Önkormányzat Képviselőtestülete, Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Ivád 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Erdőkövesd Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
gyakorolja.  
      2. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv,  fenntartója a Társulás. 
      3. Az irányítási jogkört a társulási tanács gyakorolja. 
 
17. A Megállapodás III. fejezet 6.,  7., 8., 9., 10., 11.  pontjai hatályukat vesztik. 
 
18.  A Megállapodás III. fejezet Vagyoni rendelkezések alcím az alábbi alcímre módosul: 
    „  2. Vagyoni rendelkezések „ 
 
19.  A Megállapodás III. fejezet 1. Vagyoni rendelkezések alcím 1. pontja a következőre 
módosul: 
     „ 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 maradnak, melyet a társult önkormányzatok az intézmény  
ingyenes használatába adnak.” 
 
20.   A Megállapodás III. fejezet 1. Vagyoni rendelkezések alcím a következő 4 ponttal 
egészül ki: 
     „ 4. A Társulás pénzvagyonát a működési költségekhez szükséges pénzösszegek jelentik, melyet 
az éves költségvetésben kell meghatározni.” 
 
21.  A Megállapodás III. fejezet A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím az alábbi alcímre változik: 
    „ 3. A közösen fenntartott intézmény működésének finanszírozása.”  
 
22.  A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím 1. és  4. pontja a következőre módosul: 
   „ 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. 

 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, az Erdőkövesdi Tagóvoda működési hiányát Erdőkövesd 
Község Önkormányzata, az Ivádi Tagóvoda működési hiányát Ivád Község Önkormányzata  
fedezik. Ezen túl a társulási működés többletköltségeihez ( vezetői feladatok, munkaügyi feladatok) 
Istenmezeje Község Önkormányzata  havi bruttó 60.000 Ft, Erdőkövesd Község Önkormányzata 
havi bruttó 60.000 Ft, Ivád Község Önkormányzata havi bruttó 60.000 Ft  hozzájárulást  fizet, 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete pedig a magasabb vezetői pótlék 50 %-át 
finanszírozza.”  
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23. A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása alcím 5. , 6. és 7.   pontjai hatályukat vesztik. 
 
24.  A Megállapodás III. fejezet 3. A közösen fenntartott intézmény működésének 
finanszírozása 8. és  9. pontja a következőre módosul: 
 
     „8. A Társulás költségvetését önállóan határozatban állapítja meg, mely magában foglalja a 
Kölyökvár Óvoda költségvetését is. Az önkormányzatok a működés 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, 

- 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. 

  
25. A Megállapodás IV. fejezet 2. pontja a következőre módosul: 

„2. A társuláshoz csatlakozni a társulásban résztvevő önkormányzatok minősített többségű 
döntésével hozott határozata alapján lehet. A csatlakozás minden évben csak július-augusztus 
hónapokban történhet. A csatlakozási szándékot úgy kell közöli, hogy az átszervezésről szóló 
döntés május 31-ig megtörténhessen.” 
 

Felhívják a képviselőtestületek a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a 
változásokat a megállapodáson vezesse át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
77/2013. (06.13.) testületi határozat: 
Tárgy: Társulási megállapodás Intézmény-fenntartó társulás létrehozására 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás  módosított társulási megállapodását egységes szerkezetben az alábbiak szerint 
fogadják el:  
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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.  

 
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 
Erdőkövesd Község Önkormányzata (3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39.  ) képviseli 
Gombás Dezsőné polgármester,  
Ivád Község Önkormányzata ( 3248 Ivád, Dr. Ivády Sándor tér 5. ) képviseli Ivády 
Gábor polgármester 
 

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

 
3.  A Társulás székhelye: 3332 Sirok, Borics Pál út 6. 

 
4.  A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan 

időtartamra hozzák létre. 
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5.  A társulás működési területe: Sirok, Bükkszék, Istenmezeje, Erdőkövesd, Ivád községek    
közigazgatási területe 

 
6.  A társulás jogállása: jogi személyiséggel rendelkező társulás. 

 
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. 

 
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. 
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

10. A Társulás településeinek lakosságszáma:  Sirok 2019 fő, Bükkszék 729 fő, Istenmezeje 
1661 fő, Ivád 404 fő, Erdőkövesd 644 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: 
- 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, Ivád 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete, Erdőkövesd Község Önkormányzat 
Képviselőltestülete gyakorolja.  

 
2. Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv,  fenntartója a Társulás. 
 
3. Az irányítási jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.  
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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, az Erdőkövesdi és Ivádi 
Tagóvodák csatlakozásával 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 Óvoda, Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda, Ivádi Napköziotthonos Óvoda  
tagóvodaként működik Bükkszéki,  Istenmezejei, Erdőkövesdi, Ivádi   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 
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. 



 17 

 

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, az Erdőkövesdi Tagóvoda működési hiányát Erdőkövesd 
Község Önkormányzata, az Ivádi Tagóvoda működési hiányát Ivád Község Önkormányzata  
fedezik. Ezen túl a társulási működés többletköltségeihez ( vezetői feladatok, munkaügyi feladatok) 
Istenmezeje Község Önkormányzata  havi bruttó 60.000 Ft, Erdőkövesd Község Önkormányzata 
havi bruttó 60.000 Ft, Ivád 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, 

- 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 
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(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 július-
augusztus 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. 
 

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.  
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Felhatalmazza a képviselőtestület  a polgármestert a társulási megállapodás aláírására 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel a következő határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Fenntartó Társulás alapító okiratának módosítása: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 

Fenntartó Társulás alapító okiratát 2013. július 1-től  az alábbiak szerint módosítják: 

1. Az Alapító okirat neve a következőre módosul: 
    „ Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás által működtetett 

            Közoktatási Intézmény  

            Alapító Okirata 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja a következőre módosul: 

    „ 1. A költségvetési szerv, intézmény  neve: Kölyökvár Óvoda 
           Feladatellátási helyei:      

Székhelye: 3332 Sirok, Liget ut 21. 
      Telephelyei :  Kölyökvár Óvoda  Tagóvodája 
                              3335 Bükkszék, József A. u.2. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

 

3.  Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul: 

 „ 4..   Az intézmény fenntartója a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó 
Társulás. Az irányítói jogkört   a Társulási Tanács gyakorolja. .” 

  
4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul: 

 „ 9. Az alapítás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 
13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás biztosítása. „ 
 

5. Az Alapító okirat 14. pontja a következőre változik: 
„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.” 

 

6. Az Alapító okirat 19. pontja a következőre változik: 
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„ 19. A költségvetési szerv vezetője a vezető óvónő, aki magasabb vezető állású 
közalkalmazott.. A költségvetési szerv vezetőjét a Tárulási Tanács bízza meg, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő pályázati eljárás lebonyolítását követően. Az egyéb munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.”  

 

7. Az Alapító Okirat 23. pontja az alábbi mondattal kiegészül : 
     A módosított 1., 4., 9., 14., 19. pontok 2013. július 1-től lépnek hatályba.    

 
Felhívja  a képviselőtestület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a fenti 
változásokat az Alapító okiraton vezesse át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
 
78/2013. (06.13.) testületi határozat: 
 
Tárgy: Fenntartó Társulás alapító okiratának módosítása: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás alapító okiratát 2013. július 1-től  az alábbiak szerint módosítják: 

1. Az Alapító okirat neve a következőre módosul: 
    „ Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás által működtetett 

            Közoktatási Intézmény  

            Alapító Okirata 

2. Az Alapító Okirat 1. pontja a következőre módosul: 

    „ 1. A költségvetési szerv, intézmény  neve: Kölyökvár Óvoda 
           Feladatellátási helyei:      

Székhelye: 3332 Sirok, Liget ut 21. 
      Telephelyei :  Kölyökvár Óvoda  Tagóvodája 
                              3335 Bükkszék, József A. u.2. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

 

3.  Az Alapító okirat 4. pontja a következőre módosul: 
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 „ 4..   Az intézmény fenntartója a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó 
Társulás. Az irányítói jogkört   a Társulási Tanács gyakorolja. .” 

  
4. Az Alapító okirat 9. pontja a következőre módosul: 

 „ 9. Az alapítás célja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 
13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátás biztosítása. „ 
 

5. Az Alapító okirat 14. pontja a következőre változik: 
„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.” 

 

6.Az Alapító okirat 19. pontja a következőre változik: 
„ 19. A költségvetési szerv vezetője a vezető óvónő, aki magasabb vezető állású 
közalkalmazott.. A költségvetési szerv vezetőjét a Tárulási Tanács bízza meg, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő pályázati eljárás lebonyolítását követően. Az egyéb munkáltatói 
jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.”  

 

7. Az Alapító Okirat 23. pontja az alábbi mondattal kiegészül : 
     A módosított 1., 4., 9., 14., 19. pontok 2013. július 1-től lépnek hatályba.    

 
Felhívja  a képviselőtestület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a fenti 
változásokat az Alapító okiraton vezesse át.  

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 

Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel a következő határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Fenntartó Társulás alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása: 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás  Alapító okiratát  egységes szerkezetben az alábbiak szerint fogadják 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. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 
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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  

3332Sirok, Borics Pál út 6. 
Bükkszék Község Önkormányzata 
3335 Bükkszék, Dobó u. 1. 
Istenmezeje Község Önkormányzata  
3253 Istenmezeje, Nefelejcs u. 18. 
Erdőkövesd Község Önkormányzata 
3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. 
Ivád Község Önkormányzata 
3248 Ivád, Dr. Ivády Sándor tér 5. 
 

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, Erdőkövesd, Ivád   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 
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� 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:  

- 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, Lenin 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  
               -  Kölyökvár Óvoda Tagóvodája  3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2.- 33 fő  
              -   Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. – 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, Erdőkövesd Község 
Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai körébe tartozó óvoda ingatlant, Ivád 
Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai körébe tartozó 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, Lenin 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, az Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. alatti tagintézmény 
berendezési, felszerelési tárgyaival való rendelkezés joga az Erdőkövesdi Tagintézményt, 
az Ivád, Dózsa György út 1-3. alatti Tagintézmény berendezései, felszerelési tárgyaival 
való rendelkezés joga az Ivádi 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 
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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. 
 

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., 7., 10., 
20. pont 2011. szeptember 1-én lép hatályba. A 2012. június 23-án módosított 
1,3,4,5,7,8,10,11,12,15,17,18,19,23 pontja 2012. szeptember 1-én lép hatályba, a 22. pont 
2012. szeptember 1-én hatályát veszti. A módosított 1., 4., 9., 14., 19. pontok 2013. július 1-
től lépnek hatályba.  

 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 

79/2013.(06.13.) önkormányzati határozat 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  a Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás Kölyökvár Óvodája  Alapító okiratát  egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint fogadják 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. 
                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. 
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                              Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 
                              3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. 

 
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. 
Erdőkövesd Község Önkormányzata 
3252 Erdőkövesd, Rákóczi út 39. 
Ivád Község Önkormányzata 
3248 Ivád, Dr. Ivády Sándor tér 5. 
 

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, Erdőkövesd, Ivád   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 
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� 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:  

- 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, Lenin 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  
               -  Kölyökvár Óvoda Tagóvodája  3252 Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2.- 33 fő  
              -   Kölyökvár Óvoda Tagóvodája 3248 Ivád, Dózsa György út 1-3. – 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, Erdőkövesd 
Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai körébe tartozó óvoda 
ingatlant, Ivád Község Önkormányzata forgalomképtelen vagyontárgyai körébe tartozó 
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, Lenin 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 



 27 

Tagintézményt, az Erdőkövesd, Petőfi Sándor út 2. alatti tagintézmény berendezési, 
felszerelési tárgyaival való rendelkezés joga az Erdőkövesdi Tagintézményt, az Ivád, 
Dózsa György út 1-3. alatti Tagintézmény berendezései, felszerelési tárgyaival való 
rendelkezés joga az Ivádi 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. 
 

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., 7., 10., 20. pont 2011. szeptember 1-én lép hatályba. A 2012. június 23-
án módosított 1,3,4,5,7,8,10,11,12,15,17,18,19,23 pontja 2012. szeptember 1-én lép 
hatályba, a 22. pont 2012. szeptember 1-én hatályát veszti. A módosított 1., 4., 9., 14., 
19. pontok 2013. július 1-től lépnek hatályba.  

 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az Alapító Okirat aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tarjányi Lászlóné: A társulási tanácsba delegálni kell tagot. A többi településen a polgármestert 
delegálták. 

Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a következő határozati 
javaslatot: 
 
Tárgy: Az Óvoda Társulási Tanácsba delegálás 
Bükkszék Község Önkormányzata az Óvoda Társulási Tanácsába Bükkszék Község 
Polgármesterét delegálja. 

S z a v a z á s 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
80/2013. (06.13.) testületi határozat: 
 
Tárgy: Az Óvoda Társulási Tanácsba delegálás 
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Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közoktatási Intézményt – Óvodát – 
Fenntartó Társulás Társulási Tanácsába Zagyva Ferencné polgármestert delegálja.  
Megbízza a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a fentiekről a Társulást tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  
 

III. napirendi pont: KMB szolgálati lakás bérleti szerződése 
 
Vígh Lászlóné: A szolgálati lakás bérbeadásával kapcsolatban a törvény továbbra is megengedi a 
bérlő kijelölési jogot. Az egri Rendőrkapitány és a Polgármester Asszony egyeztetést tartottak, ahol 
a rendőrség nyilatkozata szerint nem kívánnak lemondani a bérlő kijelölési jogról. Szerintük a 
körzeti megbízotti állás vonzóbb, ha van szolgálati lakás. Ha ezt nem biztosítjuk, lehet, hogy nem 
lesz a településnek körzeti megbízottja. Kérik fontolja meg a testület ezt is a döntéshozatal során. 
Dr. Simon Ferenc ügyvéd úrral is egyeztettem és ő is megerősítette, hogy él a Rendőrségnek a 
bérlő kijelölési joga.  A jelenlegi bérleti díj 157.-Ft/m2 + ÁFA. A bérbe adó kötelessége a nagyobb 
felújítási munkák elvégeztetése az ingatlanon, a bérbe vevőé pedig a kisebb javítási, karbantartási 
munkák megoldása. 
 
Dr. Katona Miklósné:  A szolgálati lakást kiadhatjuk a rendőrnek, de a véleményem az, hogy a 
garázst nem kell, mert a téli hónapokban a jelenleg táborban lévő kistraktor nagyon jó helyen 
lesz ott. Remélhetőleg a rendőr mellől nem fogják ellopni. A bérleti díjat át kell gondolni, mert 
ez igen kevés. 
 
Koska Pál:  Bérleti díjat keveslem. 
 
Kovács Dániel: Szerintem is emelni kell. 
 
Bozó Lászlóné: A bérleti díj kevés, a garázs szerintem is  jó hely a traktor számára. 
 
Zagyva Ferencné: A bérleti díjat felemelhetjük. Szóban kérte, hogy a szobákban jelenleg 
padlószőnyeg helyett szeretne laminált parkettát lerakni, melyet a bérleti díjból le akarna lakni. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Ne járuljunk hozzá, hogy lelakhassa, valamint a véleményem, hogy ha 
elmegy nem kérhet érte ellenértéket sem. Ha akarja rakja le, de az önkormányzat tulajdonába 
kerüljön. A garázs ne adjuk ki, a bérleti díjat emeljük fel ÁFÁ-val 350.-Ft-ra. 
 
Vígh Lászlóné: A bérleti díjat az önkormányzat helyi rendeletben határozta meg,ezért 
amennyiben azt módosítani szeretné a testület, a rendelet módosításával teheti meg. A rendelet-
tervezetben a bérleti díj összegének változását  a 4.§ (1) bekezdésének módosítása tartalmazza.  
 
Zagyva Ferencné: Ha még is kéri a garázs, akkor újra fogjuk tárgyalni, ha több kérdés és 
hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Szolgálati lakás bérbe adása 
1.Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék, Fürdő út 7. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást a Heves Megyei Rendőrkapitány kijelölése alapján bérbe 
adja Horváth Sándor (szül.:Sátoraljaújhely, 1988.01.20., an.:Zele Erika) Zemplénagárd,Pongrácz út 
12. szám alatti rendőr részére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 
tartalommal a bérleti szerződést aláírja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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Melléklet a …/2013.(06.13.) testületi határozathoz 
 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS  
 
Bérbeadó megnevezése: Bükkszék Község Önkormányzata 

Bérlő neve:Horváth Sándor rendőr 

A kijelöl ő megnevezése: Heves Megyei Rendőr-f őkapitányság Eger 
A kijelölő intézkedés kezdete: Heves Megyei Rendőr-főkapitány Eger 
          Száma:  10010/4066/2013.ált. 
 
1. A felek jelen lakásbérleti szerződést  határozott időre – a bérlőkijelölő szerv által hozott bérlőkijelölési 
döntésben szereplő időtartamra -  szólóan kötik meg. 
 
2. A lakásbérlet tárgya: Bükkszék Fürdő u. 7. szám alatti 3 lakószoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
WC, kazánház, kizárólagos használatú helyiségekből áll. 
 
3. A lakás bérének és a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások térítésének megállapítása: 

• A lakás összkomfortos fokozatú és teljes alapterülete 69 m2 

• A lakbér mértéke: 350 Ft/m2/hó 

• A lakás havi bruttó bére: 69 m2 x 350 Ft = 24.150.- Ft/hó 

• A bérlő köteles a lakás bérleteként fizetendő 24.500.- Ft-ot minden hó 10. napjáig egy 
összegben a bérbeadó számlájára befizetni. 

 
4. A bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt – a mellékelt leltár 
szerint az ott megjelölt állapotban 2013. július 1. napjától adja át a bérlő használatába, és ettől a naptól 
terheli a bérlőt a 3. pont szerinti lakbérfizetési kötelezettség. 

5. Egyéb megállapodások:  

• A lakás használatával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások közül az áramdíj, víz-és csatornadíj, 
gázenergia díj, és szemétszállítási díj kizárólagosan a bérlőt terhelik. 

• A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban bérbeadó rézére visszaadja. Ennek elmaradása esetén erről bérbeadó a bérlő 
költségére gondoskodik.  

• A bérlő a lakásért használatba vételi díjat nem fizet és a lakás visszaadásakor térítési díjra nem tarthat 
igényt. 

 

6. A bérbeadó köteles gondoskodni az épület központi berendezéseinek állandó, üzemképes állapotáról. A 
Bérlő köteles a lakást rendeltetésszerűen és a szerződésnek, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
használni. A bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használatból, vagy nem 
szerződésszerű használatból ered.   

7. Bérbeadó a bérlő tulajdonában álló, lakásban tartott értékeiért nem vállal felelősséget. 

Ha a bérlő a lakáson engedély nélkül, jogosulatlanul átalakítási munkálatokat végez, akkor a Bérbeadó 
kívánságára az eredeti állapotot vissza kell állítania.  

8. a szerződésben nem szabályozott kérdésekbe n a Polgári törvénykönyv és az 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései , valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

A bérleti szerződést a szerződő felek tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. 
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S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
81/2013. (06.13.) testületi határozat: 
Tárgy: Szolgálati lakás bérbe adása 
1.Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék, Fürdő út 7. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást a Heves Megyei Rendőrkapitány kijelölése alapján bérbe 
adja Horváth Sándor (szül.:Sátoraljaújhely, 1988.01.20., an.:Zele Erika) Zemplénagard,Pongrácz út 
12. szám alatti rendőr részére. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti 
tartalommal a bérleti szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Melléklet a 81/2013.(06.13.) testületi határozathoz 
 
BÉRLETI SZERZ ŐDÉS  
 
Bérbeadó megnevezése: Bükkszék Község Önkormányzata 

Bérlő neve:Horváth Sándor rendőr 

A kijelöl ő megnevezése: Heves Megyei Rendőr-f őkapitányság Eger 
A kijelölő intézkedés kezdete: Heves Megyei Rendőr-főkapitány Eger 
          Száma:  10010/4066/2013.ált. 
 
1. A felek jelen lakásbérleti szerződést  határozott időre – a bérlőkijelölő szerv által hozott bérlőkijelölési 
döntésben szereplő időtartamra -  szólóan kötik meg. 
 
2. A lakásbérlet tárgya: Bükkszék Fürdő u. 7. szám alatti 3 lakószoba, előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, 
WC, kazánház, kizárólagos használatú helyiségekből áll. 
 
3. A lakás bérének és a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatások térítésének megállapítása: 

• A lakás összkomfortos fokozatú és teljes alapterülete 69 m2 

• A lakbér mértéke: 350 Ft/m2/hó 

• A lakás havi bruttó bére: 69 m2 x 350 Ft = 24.150.- Ft/hó 

• A bérlő köteles a lakás bérleteként fizetendő 24.500.- Ft-ot minden hó 10. napjáig egy 
összegben a bérbeadó számlájára befizetni. 

 
4. A bérbeadó a lakást a komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel együtt – a mellékelt leltár 
szerint az ott megjelölt állapotban 2013. július 1. napjától adja át a bérlő használatába, és ettől a naptól 
terheli a bérlőt a 3. pont szerinti lakbérfizetési kötelezettség. 

5. Egyéb megállapodások:  

• A lakás használatával kapcsolatos közüzemi szolgáltatások közül az áramdíj, víz-és csatornadíj, 
gázenergia díj, és szemétszállítási díj kizárólagosan a bérlőt terhelik. 

• A bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlő köteles a lakást tisztán, rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban bérbeadó rézére visszaadja. Ennek elmaradása esetén erről bérbeadó a bérlő 
költségére gondoskodik.  
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• A bérlő a lakásért használatba vételi díjat nem fizet és a lakás visszaadásakor térítési díjra nem tarthat 
igényt. 

 

6. A bérbeadó köteles gondoskodni az épület központi berendezéseinek állandó, üzemképes állapotáról. A 
Bérlő köteles a lakást rendeltetésszerűen és a szerződésnek, vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
használni. A bérlő felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetésszerű használatból, vagy nem 
szerződésszerű használatból ered.   

7. Bérbeadó a bérlő tulajdonában álló, lakásban tartott értékeiért nem vállal felelősséget. 

Ha a bérlő a lakáson engedély nélkül, jogosulatlanul átalakítási munkálatokat végez, akkor a Bérbeadó 
kívánságára az eredeti állapotot vissza kell állítania.  

8. a szerződésben nem szabályozott kérdésekbe n a Polgári törvénykönyv és az 1993. évi LXXVIII. törvény 
rendelkezései , valamint a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

A bérleti szerződést a szerződő felek tanúk előtt jóváhagyólag aláírták. 

 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi rendelet –tervezet. 

 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 
 
Tárgy: az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi 
csatornaműből szolgáltatott csatorna használatért fizetendő díjról, a szolgálati lakások 
lakbéréről szóló 21/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában biztosított feladatkörében eljárva ,  
a 3. § tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII. törvény 7.§-ának (1) bekezdése, és 
a 11.§-ának (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.CCIX. 
törvény. 65. § (1) bekezdésében és 89.§ (1) bekezdésében foglalt változásra tekintettel a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornaműből 
szolgáltatott csatorna használatért fizetendő díjról, a szolgálati lakások lakbéréről szóló 
21/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakbér-rendelet) 1.§-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 1.§ E rendelet hatálya a szolgálati lakás bérlőire terjed ki.” 
 
2.§ Lakbér-rendelet 4.§ (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.§ Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére: 
(1) összkomfortos lakás esetén 276 Ft/m2/hó + ÁFA” 
 
3.§ Hatályát veszti a Lakbér-rendelet 2.§-a, 3.§-a és 7.§-a. 

4.§ A Lakbér-rendelet megnevezésében a cím az alábbira módosul: 
„ az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról és a közkifolyókról” 

Záró rendelkezések 

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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6.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzata 
19/2005. évi, a 13/2006. évi, a 14/2007.(XII.22), 12/2008.(XII.23.), 28/2009.(10.I.01.), a 
17/2010.(XII.22), 3/2012.(II.10.) számú rendelete. 

Bükkszék, 2013. június 13. 

 

Zagyva Ferencné        Tarjányi Lászlóné 
polgármester                               jegyző 

 
S z a v a z á s 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  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  meg  és  fogadta  
e l  a  rende le t  me l l ék le te i t  a  jegyzőkönyvhöz  csa to l t  ta r ta lomma l :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

9/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornaműből 
szolgáltatott csatorna használatért fizetendő díjról, a szolgálati lakások lakbéréről szóló 

21/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34.§ (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 9. pontjában biztosított feladatkörében eljárva ,  
a 3. § tekintetében az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII. törvény 7.§-ának (1) bekezdése, és 
a 11.§-ának (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,  a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.CCIX. 
törvény. 65. § (1) bekezdésében és 89.§ (1) bekezdésében foglalt változásra tekintettel a következőket 
rendeli el: 
 
1.§ Az önkormányzati tulajdonú vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornaműből 
szolgáltatott csatorna használatért fizetendő díjról, a szolgálati lakások lakbéréről szóló 
21/2004.(XII.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakbér-rendelet) 1.§-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„ 1.§ E rendelet hatálya a szolgálati lakás bérlőire terjed ki.” 
 
2.§ Lakbér-rendelet 4.§ (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.§ Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére: 
(1) összkomfortos lakás esetén 276 Ft/m2/hó + ÁFA” 
 
3.§ Hatályát veszti a Lakbér-rendelet 2.§-a, 3.§-a és 7.§-a. 

4.§ A Lakbér-rendelet megnevezésében a cím az alábbira módosul: 
„ az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról és a közkifolyókról” 

Záró rendelkezések 

5.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
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6.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzata 
19/2005. évi, a 13/2006. évi, a 14/2007.(XII.22), 12/2008.(XII.23.), 28/2009.(10.I.01.), a 
17/2010.(XII.22), 3/2012.(II.10.) számú rendelete. 

Bükkszék, 2013. június 13. 

Zagyva Ferencné        Tarjányi Lászlóné 
polgármester                               jegyző 

 

Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 

Tárgy: Hozzájárulása szolgálati lakásban laminált padlóburkolat cseréjéhez. 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Horváth Sándor  bérlő 
saját költségén laminált padlóburkolatot helyezzen el a Bükkszék, Fürdő út 7. szám alatti szolgálati 
lakásban azzal a kikötéssel, hogy a burkolat a lakásból a bérleti jogviszonyt követően nem vihető el 
– az a lakás tartozékává válik -  és annak értéke nem vonható le a bérleti díjból. 

Határidő:azonnal  
Felelős:polgármester 

S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
82/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Hozzájárulása szolgálati lakásban laminált padlóburkolat cseréjéhez. 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Horváth Sándor  bérlő 
saját költségén laminált padlóburkolatot helyezzen el a Bükkszék, Fürdő út 7. szám alatti szolgálati 
lakásban azzal a kikötéssel, hogy a burkolat a lakásból a bérleti jogviszonyt követően nem vihető el 
– az a lakás tartozékává válik -  és annak értéke nem vonható le a bérleti díjból. 

Határidő:azonnal  
Felelős:polgármester 

 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
Beszámoló az Idegenforgalmi Egyesület munkájáról 
 
Zagyva Ferencné: Megkaptátok írásban a beszámolót, ha a bográcsfőzőt az önkormányzat 
szeretné csinálni fogadjuk el határozatban. 
 
Kovács Dániel:  Azt hiszem, hogy már túl rövid az idő arra, hogy megszervezzük, ezért ebben 
az évben is csinálja az Idegenforgalmi Egyesület. 
 
Zagyva Ferencné:  Rendben van én elfogadom a döntéseteket, bárhogy is döntötök 
 
Bozó Lászlóné: Én azt szeretném, ha az önkormányzat rendezné. 
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Zagyva Ferencné : Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
 
Tárgy: A 2013. évi Bográcsfőző verseny megrendezése. 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a 2013. évi 
Polgármesterek Bográcsfőző versenye megrendezését az önkormányzat vállalja fel. 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  1  i gen  
szavazat ta l ,3  e l l enszavazat ta l  és  1  ta r tózkodássa l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  
a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
83/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: A 2013. évi Bográcsfőző verseny megrendezése. 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elvetette, hogy a 2013. évi 
Polgármesterek Bográcsfőző versenye megrendezését az önkormányzat vállalja fel. 
 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
Tarjányi Lászlóné: Azt is határozatba kell foglalni, hogy az önkormányzati tulajdonú területeket 
és épületeket a bográcsfőzőn használhatja az Idegenforgalmi Egyesület. 
 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú területek és épületek használata bográcsfőző versenyen 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva -
hozzájárul ahhoz, hogy a szokott helyen 2013. évben megrendezésre kerülő Polgármesterek 
Bográcsfőző versenye helyszíneként az önkormányzati tulajdonú területeket és épületeket az 
Idegenforgalmi Egyesület térítésmentesen a használja. 
 
Határidő:értelemszerű 
Felelős:polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
84/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú területekés épületek használata bográcsfőző versenyen 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva -
hozzájárul ahhoz, hogy a szokott helyen 2013. évben megrendezésre kerülő Polgármesterek 
Bográcsfőző versenye helyszíneként az önkormányzati tulajdonú területeket és épületeket az 
Idegenforgalmi Egyesület térítésmentesen a használja. 
 
Határidő:értelemszerű 
Felelős:polgármester 
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ÉMÁSZ árajánlata 
 
Vígh Lászlóné: Az ÉMÁSZ Zrt. árajánlatot adott az önkormányzatnak, melyben 2014.01.01. – 
2015.12.31-ig 5 %-al olcsóbban tudná adni az áramdíjat a polgármesteri hivatal épületében. Azt 
nem tudjuk, hogy hogyan alakulnak jövőre az árak, tehát ennek a döntésnek van bizonyos 
kockázata. 
 
Zagyva Ferencné: Én úgy gondolom, hogy ezzel most nem kellene foglalkoznunk, ha kérdés és 
hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 
 
Tárgy:ÉMÁSZ kedvezményes díjajánlata 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Zrt-nek a Polgármesteri 
Hivatal épületének 2014-2015 évre szóló kedvezményes áramdíjra vonatkozó ajánlatát nem 
fogadja el. 
 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l ,  e l lenszavaza t  né l kü l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  
hoz ta :  
 
85/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy:ÉMÁSZ kedvezményes díj ajánlata 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Zrt-nek a Polgármesteri 
Hivatal épületének 2014-2015 évre szóló kedvezményes áramdíjra vonatkozó ajánlatát nem 
fogadja el. 
 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
Polgárőrség 
 
Zagyva Ferencné: A Polgárőrség vezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy  az elmúlt 
évben sem részesültek támogatásban, de most polgárőrség használatában lévő autó biztosítását 
ki kell fizetni, ami 20.000.-Ft és a könyvelőnek kell fizetni 30.000.-Ft-ot. 
 
Bozó Lászlóné: Szükség van arra az autóra? Senki nem használja, csak a parkolóban áll. 
 
Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy adjuk el a kocsit, de a könyvelőnek ki kell fizetni a pénz.  
 
Kovács Dániel: A polgárőrségnek össze kell hívni egy taggyűlést és el kell dönteni, hogy 
működjenek-e tovább, mert így sok értelmét nem látom a tevékenységüknek. 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
Tárgy: Polgárőrség támogatása 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesületnek 30.000.-Ft 
támogatást nyújt a könyvelői díj kifizetésére. 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
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S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
86/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Polgárőrség támogatása 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgárőr Egyesületnek 30.000.-Ft 
támogatást nyújt a könyvelői díj kifizetésére. 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
Ifjúsági Tábor 
 
Bozó Lászlóné: Az előző testületi ülésen említettem, hogy a Táborban a vízvezeték-hálózaton a 
tolózárakat ki kell cserélni. Sürgős intézkedést igényelt a szezon kezdete előtt. Három 
árajánlatot kaptam, ebből a legolcsóbbat választottam ki 552 ezer forint volt az anyagár és 250 
ezer forint a munkadíj. Utólagos jóváhagyásotokat kérem erre. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
Tárgy: Ifjúsági Táborban tolózár csere. 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Táborban a vízvezeték-
hálózaton a tolózárak cseréjét 552 ezer forint anyagdíjjal és 250 ezer munkadíjjal utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
87/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Ifjúsági Táborban tolózár csere. 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Táborban a vízvezeték-
hálózaton a tolózárak cseréjét 552 ezer forint anyagdíjjal és 250 ezer munkadíjjal utólagosan 
jóváhagyja. 
 
Határidő:azonnal. 
Felelős: polgármester 
 
Bozó Lászlóné: A kőépületek közül a 2. számú és 5. számú  épület életveszélyes, erről szintén 
beszéltünk. Az Alpolgármester Úr javaslatára statikust hívtam, akinek a véleménye az volt, hogy 
a csapadékvíz nincs elvezetve, ezért mennek tönkre az épületek. A csatorna anyagot 
megvesszük, ezt a karbantartóim meg tudják oldani, de az épület helyreállítására újabb 
árajánlatot szeretnék kérni. Erre kérek testületi döntést. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
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Tárgy: Ifjúsági Tábor épületeinek helyrehozatalához árajánlat kérés 
A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ifjúsági 
Táborban lévő 2-es és 5-ös számú épületek helyreállításához a statikus szakvélemény alapján 
árajánlatot kérjen a Táborvezető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Táborvezető. 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
88/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Ifjúsági Tábor épületeinek helyrehozatalához árajánlat kérés 
 
A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ifjúsági 
Táborban lévő 2-es és 5-ös számú épületek helyreállításához a statikus szakvélemény alapján 
árajánlatot kérjen a Táborvezető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Táborvezető. 
 
Dr. Katona Miklósné: Kérném, hogy a József A. úton a kátyúkat csináltassuk meg, mert 
mindenki arra  megy strandra. A Jókai úton is kellene és a Posta előtti területre zúzalékot 
hozatni legalább. Az Arany J. út elejére valahogy járdát kell csináltatni. A szállásadókat a fürdő 
honlapjára is fel kell tenni. Nagyméretű táblát kell kitenni a strand régi bejáratához, hogy hol a 
fürdő mostani bejárata. 
 
Kovács Dániel: Falugyűlés, közmeghallgatás mikor lesz? A tavalyi évben sem volt. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az elmúlt évben biztos volt, mert törvényességi felhívást kaptunk volna fél 
éven belül, ha nincs. 
 
Koska Pál: A mezőgazdasági program keretében a szennyvíz telep alatt zöldégféléket 
termelünk. Az előző tulajdonostól azt a tájékoztatást kaptam, hogy itt nem lehet ilyen dolgokat 
termelni, mert a szennyvíz telepről a levegőben terjedő vegyszerek miatt ez veszélyes. 
 
Bozó Lászlóné: Véleményem szerint az ÁNTSZ-t meg kell erről kérdezni. 
 
V. napirendi pont: Bükkszék Termálstrand Kft. tagi kölcsön ügye. 
 
Zagyva Ferencné: A strand által önkormányzatnak fizetett bérleti díjból törleszti az 
önkormányzat az MFB-nek a hitelt, viszont a Bank számításai alapján többletként jelentkező 
összeget az önkormányzat kapja vissza, mert mi állunk szerződésbe velük. Ezt véleményem 
szerint,-  ami most kb. 7.900 ezer forint – tagi kölcsönként vissza kellene adni a strand kft-nek, 
mint tagi kölcsön, mert jelenleg nagy szükségük van a pénzre a működéshez. 
 
Dr. Katona Miklósné: Tájékoztatást kérnék a strand  jelenlegi pénzügyi helyzetről. 
 
Zagyva Ferencné:  Felolvasom a strand ügyvezetőjének tájékoztatását. 
 



 38 

Koska Pál: Ilyen helyzet volt már az év elején is, ezért javasoltam, hogy a büféket nem nekünk 
kell üzemeltetni, hanem bérbe kell adni, mert az biztos bevétel lett volna. Nincs emberünk  aki 
dolgozzon, sem pedig szakszerű vezetés.  Nagyon rossz irányba haladunk. 
 
Kovács Dániel:  Az elmúlt évben is mi üzemeltettük a büfét és rengeteg panasz volt. Mély 
gödörben vagyunk, amiből nem tudom ki tudunk-e mászni. 
 
Zagyva Ferencné:  Nagyon sötétnek látszik a helyzet, de ettől már nagyobb problémát is 
megoldottunk. Meg kell keresni a megoldást, hogy kilábaljuk belőle.  
 
Dr. Katona Miklósné: Kazánt kell venni, mert a jelenleg üzemelő nem bírja a strand meleg víz 
ellátását biztosítani.  Az étkezést is meg kell oldani, hogy az étteremben lehessen étkezni 
azoknak az embereknek is, akik nem szeretnének bemenni a strandra. 
 
Zagyva Ferencné: Az elmúlt hónapban a strand vezetővel Salgótarjánban voltunk kiállításon. 
Pozitív visszajelzéseket kaptunk, egyedül a medence víz hőmérsékletére kaptunk egy 
megjegyzést.  
 
Bozó Lászlóné: A kinti medencék hőmérsékletére én is hallottam panaszt. December 15-én 
nyitottunk ki, nyár elejére lehetetlen, hogy plusz legyen a mérleg. Az előző strand vezetőnél 
március 15-én 19 millió volt a veszteség és a különböző engedélyeket sem  indította el. Mit 
csinált a strand vezető és a helyettese három hónapig? 
 
Kovács Dániel: Szente János zsákba macskát kapott, de Vinczéné tájékoztatást kapott, hogy 
mivel tud spórolni a strandon. A marketing tevékenységre is nagyobb figyelmet kellett volna 
fordítani. 
 
Koska Pál: Szente János már januárban látta, hogy a strand nem jó irányba halad anyagilag, 
javasolta, hogy jelentsen csődöt.  A 90 nap letelt az ügyvezető próbaidejéből. Én azt 
tapasztaltam, hogy szakmai hozzáértése nem volt, az üzemeltetéshez, műszaki dolgokhoz nem 
ért, a dolgozókkal arrogánsan beszél és az vendégekkel sem tud bánni. A büfék beindításához 
sem dolgozó, sem vezető nincs, a konyha rosszul működik. Szerintem ki kell írni az ügyvezetői 
pályázatot. 
 
Zagyva Ferencné: Én maximálisan meg vagyok vele elégedve. Lehet, hogy műszakilag nem ért 
mindenhez, de próbál tájékozódni. A garanciális munkák miatt nincs ideje a marketingre. Nem 
gondolom, hogy nála jobbat fogunk találni. 
 
Bozó Lászlóné: Valóban meg van rá az esély, hogy nem találunk jobbat. Szente János műszaki 
ember volt és nem vált be. Most kezdődik a nyár, új vezetővel nem lehet, főleg akkor, ha 
Szűcsné,-  mint ahogy most – nem segíti az új ügyvezető munkáját kellőképpen. Miért lett volna 
az jó, ha csődöt jelentünk? 
 
Dr. Katona Miklósné: Én nem látom annyira sötétnek a helyzetet, lehet, hogy azért, mert én is 
voltam polgármester és voltam hasonló helyzetben. Én nem szavaztam meg Szente János 
szerződésének a felmondását és most sem fogom a Vinczénéét, mert a nyarat nem lehet új 
emberrel kezdeni. 
 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel Koska Pál alpolgármester javaslatát: 
 
Tárgy: Vinczéné Papp Judit határozatlan idejű szerződésének felmondása próbaidő alatt. 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vinczéné Papp Judit a Bükkszék 
termálstrand Kft ügyvezetőjének próbaidő elteltével felmondja  a határozatlan idejű szerződését. 
 



 39 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv ise lő - t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  2  i gen  és  3  
nem szavaza t ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  a  ha tároza to t  e lu tas í to t t a :  
 
89/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Vinczéné Papp Judit határozatlan idejű szerződésének felmondása próbaidő alatt. 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadta el Vinczéné Papp Judit a 
Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetője határozatlan időre szóló szerződésének a próbaidő 
elteltével történő felmondására vonatkozó határozati javaslatot.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Viharos vita után Koska Pál elhagyja az ülést. A testület létszáma 4 fő, a határozat képesség 
fenn áll. 
 
Zagyva Ferencné: Döntsünk a tagi kölcsön ügyéről. A strand valóban nehéz anyagi helyzetben van. 
Ha  több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Tárgy: Bükkszék Termálstrand Kft tagi kölcsön ügye 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft. részére  
10 millió forint kamatmentes tagi kölcsön nyújt 2013. december 31-ig tartó futamidőre. Az tagi 
kölcsön folyósítását két részletben hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
90/2013.(06.13.) testületi határozat 
Tárgy: Bükkszék Termálstrand Kft tagi kölcsön ügye 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft. részére  
10 millió forint kamatmentes tagi kölcsön nyújt 2013. december 31-ig tartó futamidőre. Az tagi 
kölcsön folyósítását két részletben hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
A Képviselő-testület a tagi kölcsönt az önkormányzat 2013. évi költségvetésében jóváhagyott  
„kamatok” kiadási előirányzatból történő átcsoportosítással biztosítja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.  
 

K.m.f. 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 


