JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15.-én
13.00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt
ülésén.

Rendelet száma
1/2013.(II.15.)

Határozat száma
6/2013.(02.15.)
7/2013.(02.15.)
8/2013.(02.15.)
9/2013.(02.15.)
10/2013.(02.15.)
11/2013.(02.15.)
12/2013.(02.15.)
13/2013.(02.15.)

Tárgya
Az
intézményekben
folyó
étkezésről,
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások
térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló rendelet
módosításáról
Tárgya
Ország Kristóf Általános Iskola 2012. évi költésvetés
módosítása.
Sirok-Bükkszék-Terpes
Körjegyzőség
2012.
évi
költségvetés módosítása.
Hozzájárulás a Rákóczi út végén villanyoszlop
kiépítéséhez.
Hozzájárulás a Bükkszék Termálstrand területén lévő
szabadvezetékes leágazás bontásához.
Hozzájárulás az Eger Rallye tervezett útvonalához.
Térítési díj költségeinek kiegészítése a Pétervásárai
iskolában tanuló gyermekeknek.
Ságvári út átnevezése.
„Minden gyerek lakjon jól” programban való
részvételtől.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző
Távolmaradását bejelentette: dr. Katona Miklósné képviselő
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő nincs
jelen, távolmaradását jelezte, de a testület így is határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Zagyva Ferencné: A testületi ülést azért halasztottuk el, mert olyan információt kaptunk,
hogy 26 milliárd forintot különít el a Kormány azon önkormányzatok támogatására, akik nem
tudják hiány nélkül elkészíteni a költségvetésüket. Erre lehet pályázni, de sajnos még a mai
napig sem tud semmi információt adni még a Magyar Államkincstár sem. Bükkszék
községnek 84 millió forint kell a kötelező feladatok ellátása, ehhez képest 25 millió forint a
normatíva, de mínuszos költségvetés nem készíthető. Ha ezekkel a számokkal elfogadjuk a
költségvetést, lehet, hogy nem lesz lehetőség, hogy pályázzunk az elkülönített összegre, de az
is lehet, hogy ha várunk egy hetet, akkor sem. Tanácstalan vagyok. Van több önkormányzat,
aki nem fogadta el a költségvetését. Tárgyalni kell a költségvetést február 15-ig, és elfogadni
március 1.-ig kell.
Tarjányi Lászlóné: Aki nem fogadja el február 15-ig a költségvetést a Törvényességi
Főosztály törvényességi észrevételt tehet. Március 17-ig kell feladni az elfogadott
költségvetést a Magyar Államkincstár felé, akinek nincs feldolgozva, annak megvonják az
állami támogatást.
Zagyva Ferencné: Sajnos Bükkszék Községnek nincs pénzmaradványa sem, amiből ki lehetne
egészíteni a hiányt.
Tarjányi Lászlóné: Azok a kis települések, akik iskolát üzemeltettek bizonyos mértékig jól
jártak, mert az állam átvállalta a működtetést a „ráfizetéssel” együtt. Látták, hogy az iskolák
működtetésére mennyi pénz kell, ami a települések nagy részénél jelentős gondot okozott.
Erre a finanszírozásra vette el az SZJA-t, a gépjárműadó 60 %-át, de sajnos azoktól a
településtől is, ahol nem volt iskola. Központi keret van elkülönítve, de ennek a pályázati
feltételei nem ismertek. Több értekezleten elismerték, hogy valószínűleg nem jól számoltak,
hogy jövőre erre figyelni fognak, de ez most nem segít. Kihangsúlyozták, hogy a törvényt be
kell tartani, hiányos költségvetést nem lehet elfogadni, hitel pedig nem tervezhető.
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Bozó Ferencné: Az szeretném elmondani, hogy 5.000.-Ft-al kell módosítani az eredeti
költségvetést, mert tegnap előtt kaptuk az értesítést, hogy a lakott külterületre 5.177.-Ft
támogatást kapunk.
Vígh Lászlóné: A kiküldött előterjesztéshez képest változott a kötelező és önként vállalt
feladatok mellett külön ki kell mutatni, hogy mennyi azaz összeg ami a jegyzői hatáskörbe
tartozó államigazgatási feladatokat tartalmazza a rendszerese szociális segély,
közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás tartozik ebbe a körbe. A rendelet tervezet 4
paragrafusába megbontanánk a kötelező feladatokat., úgy, hogy az államigazgatási
feladatokra 1.653.00.-Ft jut a 83.993.000 forint ennyivel csökken, így 82.310.000 forint lenne
a kötelező feladatokra. A fő összegben nem változik semmi, kivéve az előbb említett 5.000
Ft-ot.
Zagyva Ferencné: Felolvasom a könyvvizsgálói jelentést.
Bozó Lászlóné: Ennél a pályázatnál is egyedi elbírálás lesz, és a sok hitelünk miatt attól
tartok, hogy a pályázati pénzből sem kapunk.
Kovács Dániel: Ha van lehetőség arra, hogy még a jövő héten kapunk valami tájékoztatást,
akkor várjuk, annál is inkább, mert jó lenne, ha a most hiányzó képviselő is itt lenne. A
hitelből biztos, hogy 40 %-ot vállal át az állam?
Bozó Lászlóné: Mi azaz utolsó időpont,amikor úgy fogadhatjuk el a költségvetést, hogy fel is
tudjátok dolgozni?
Bozó Ferencné: Nem tudom megmondani, de március hónapra nem szerencsés áthúzni. A
hitel átvállalásra a 40 %-ot a törvény írja elő más még nem tudunk.
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, szavazásra teszem fel, aki Bükkszék Község
Önkormányzat következő 2013. évi költségvetési rendeletét
elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013.(II.18.)
önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, kapott felhatalmazása alapján
a Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31. Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
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a) költségvetési bevételét
b) költségvetési kiadását
c) költségvetési egyenlegét
d) önkormányzati bevételi főösszegét
e) önkormányzati kiadási főösszegét
állapítja meg.

220 026 ezer forintban
220 026 ezer forintban
0 ezer forintban
220 026 ezer forintban
220 026 ezer forintban

2.§
A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként

(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat az alábbi
részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési működési bevételek
b) Költségvetési működési kiadások
ba) Személyi juttatások
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó
bc) Dologi kiadások
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai
be)Egyéb működési célú kiadások
c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege

144 020
134 611
19 188
4 981
71 318
2 888
36 236
9 409

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat az alábbi
részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési felhalmozási bevételek
b) Költségvetési felhalmozási kiadások
ba) beruházás
bb) felújítás
bc) egyéb felhalmozási kiadás
c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

76 006
85 415
76 006
6 130
3 279
-9 409

e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft
e Ft

(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét
16 842 eFt-ban, vállalkozási kiadását 16 842 e Ft-ban fogadja el.
3.§
(1) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti összetételét előirányzat-csoportonként,
valamint kötelező és önként vállalt feladatok bontásban az 1. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a kiadások kiemelt előirányzatait előirányzat-csoportonként, kötelező
és önként vállalt feladatok bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 15,7 főben,
a 2013. december 31-i tervezett záró létszámát 15,7 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett
létszámát 0 főben határozza meg.
(4) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet szerinti bontásban
állapítja meg.
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4.§
A kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kötelező feladatokra tervezett bevételi és kiadási
előirányzatát 83 988 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok előirányzatát 1.563 eFt-ban, az
önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát 136 647 e Ft-ban
határozza meg.

5.§
Tartalékok
A képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására
szolgáló általános tartalék összegét 514 ezer forintban, céltartalék összegét 100 eFt-ban , a
vállalkozási tevékenységf általános és fejlesztési tartalékát 1 380 eFt-ban határozza meg.
6.§

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

7. §
Közvetett támogatások
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokról szóló tájékoztató jellegű kimutatást a
5. melléklet szerint fogadja el.
8.§
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek
(1) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyletekből fennálló 2013. évi kötelezettségeit e Ft összegben hagyja jóvá. A
fennálló hitelek állományát összetétel és lejárat szerinti bontásban a 6 melléklet fogadja el.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet
részletezi.
9.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
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(1) A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés végrehajtását az Államháztartási törvény, a
végrehajtási kormányrendelete szerint rendeli el.
(2) A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelős személyek a kiadási
előirányzatok felhasználását a bevételi előirányzatok teljesítésének megfelelő ütemben, ahhoz
igazodóan kötelesek biztosítani.
(3) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során
évközben az önkormányzat szabad pénzeszközei betétként történő lekötéséről, valamint annak
visszavonásáról döntsön.
(4) ) A költségvetési rendelet a 2013. január 1-jétől a költségvetési rendelet elfogadásáig
teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.
10.§
Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 9. melléklet szerint
hagyja jóvá.

11.§
Az önkormányzat 2013. évi várható előirányzatainak teljesüléséről az előirányzatfelhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§
Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő
hozzájárulásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bükkszék, 2013. február 8.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből
tartózkodással a képviselőtestület a javaslatot elutasította.
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Zagyva Ferencné: A térítési díjakról szóló rendelet elfogadására tesz javaslatot. Megkérdezte,
hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az alábbi rendelet tervezetet:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményfolyó étkezésről,
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb
szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet 7.§
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (2) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szociális rendeletben meghatározottak
alapján jogosult személyek részére 331 Ft + áfa/nap elvitellel, 424 Ft+áfa/nap kiszállítással.”

Záró rendelkezések
3.§ (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotta:.
Bükkszék Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2013. (II.16.) önkormányzati rendelete
az intézményfolyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi
étkeztetésről szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet módosításáról
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményfolyó étkezésről,
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb
szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2007.(IV.21.) rendelet 7.§
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ (2) Szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szociális rendeletben meghatározottak
alapján jogosult személyek részére 331 Ft + áfa/nap elvitellel, 424 Ft+áfa/nap kiszállítással.”

Záró rendelkezések
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3.§ (1) Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Bükkszék, 2013. február 15.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

III. napirendi pont: Egyebek
O r s z á g K r i s t ó f Á l t a l á n o s I s k o l a 2 0 1 2. é v i k ö l t s é g v e t é s é n e k
m ó d o s í t á s a.
Tarjányi Lászlóné: Ismerteti a módosításokat.
Zagyva Ferencné: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községek Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményfenntartó társulásban
működtetett Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatát az
alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény bevételi előirányzatát 1.875.000 Ft-tal megemelik és 104.383.000 Ft, azaz
Egyszáznégy millió háromszáznyolcvanhárom ezer forintban állapítja meg.
A bevételek az alábbi címeken és az alábbi összegekkel emelkednek, csökkennek:
- Intézményfinanszírozás 1.394.000 Ft
- Saját bevétel 4.000 Ft
- Munkaügyi Központ támogatása 477.000 Ft
A képviselőtestület az intézmény kiadási előirányzatát 1.875.000 Ft-tal megemelik és
104.383.000 Ft, azaz Egyszáznégy millió háromszáznyolcvanhárom ezer forintban állapítja
meg.
A kiadások az alábbi rovatokon emelkednek, illetve csökkennek:
- Személyi juttatás 949.000 Ft
- Járulékok 261.000 Ft
- Dologi kiadások 515.000 Ft
- Pénzeszköz átadás 150.000 Ft
A képviselőtestület a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hagyja jóvá:
- a székhely intézmény dologi jellegű előirányzatát 288.000 Ft-tal, átadott pénzeszköz
előirányzatát 3.375.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben személyi juttatások előirányzatát
1.169.000 Ft-tal, a járulékok kiadási előirányzatát 626.000 Ft-tal, a tartalék előirányzatát
4.568.000 Ft-tal zárolja,
- a tagintézmény dologi kiadási előirányzatát 67.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a
járulékok kiadási előirányzatát 67.000 Ft-tal zárolja.
Felhívja a képviselőtestület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az
intézmény költségvetése módosítását Sirok Község Önkormányzata költségvetésén a fentiek
szerint vezesse át.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző
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A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:.
6/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az intézményfenntartó társulásban
működtetett Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi költségvetési előirányzatát az
alábbiak szerint módosítja:
Az intézmény bevételi előirányzatát 1.875.000 Ft-tal megemelik és 104.383.000 Ft, azaz
Egyszáznégy millió háromszáznyolcvanhárom ezer forintban állapítja meg.
A bevételek az alábbi címeken és az alábbi összegekkel emelkednek, csökkennek:
- Intézményfinanszírozás 1.394.000 Ft
- Saját bevétel 4.000 Ft
- Munkaügyi Központ támogatása 477.000 Ft
A képviselőtestületek az intézmény kiadási előirányzatát 1.875.000 Ft-tal megemelik és
104.383.000 Ft, azaz Egyszáznégy millió háromszáznyolcvanhárom ezer forintban állapítja
meg.
A kiadások az alábbi rovatokon emelkednek, illetve csökkennek:
- Személyi juttatás 949.000 Ft
- Járulékok 261.000 Ft
- Dologi kiadások 515.000 Ft
- Pénzeszköz átadás 150.000 Ft
A képviselőtestület a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hagyja jóvá:
- a székhely intézmény dologi jellegű előirányzatát 288.000 Ft-tal, átadott pénzeszköz
előirányzatát 3.375.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben személyi juttatások előirányzatát
1.169.000 Ft-tal, a járulékok kiadási előirányzatát 626.000 Ft-tal, a tartalék előirányzatát
4.568.000 Ft-tal zárolja,
- a tagintézmény dologi kiadási előirányzatát 67.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a
járulékok kiadási előirányzatát 67.000 Ft-tal zárolja.
Felhívja a képviselőtestület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az
intézmény költségvetése módosítását Sirok Község Önkormányzata költségvetésén a fentiek
szerint vezesse át.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: jegyző

Sirok-Bükkszék-Terpes
módosítása.

Körjegyzőségek

2012.

évi

költségvetés

Tarjányi Lászlóné: Ismerteti a módosítás tartalmát.
Zagyva Ferencné: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirok-Bükkszék-Terpes
Körjegyzőség 2012. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 560.000 Ft-tal megemelik és 46.910.000 Ft-ban , azaz
Negyvenhatmillió kilencszáztízezer forintban állapítja meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- intézményi működési bevétel 20.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel 540.000 Ft
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A kiadási előirányzatot 560.000 Ft-tal megemeli és 46.910.000 Ft-ban azaz
Negyvenhatmillió kilencszáztízezer forintban állapítja meg. A kiadási előirányzatot az alábbi
címeken és összegekkel emeli meg:
- Személyi jellegű kiadások 399.000 Ft
- Járulékok 141.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 20.000 Ft
A képviselőtestület a körjegyzőség 2012. évi kiadási előirányzatai között az alábbi
átcsoportosítást hajtjavégre:
- a felhalmozási előirányzatot 169.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a személyi jellegű
kiadási előirányzatot 92.000 Ft-tal, a dologi jellegű kiadási előirányzatot 77.000 F-tal zárolja.
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítását
Sirok Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:.
7/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sirok-Bükkszék-Terpes
Körjegyzőség 2012. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 560.000 Ft-tal megemelik és 46.910.000 Ft-ban , azaz
Negyvenhatmillió kilencszáztízezer forintban állapítja meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- intézményi működési bevétel 20.000 Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel 540.000 Ft
A kiadási előirányzatot 560.000 Ft-tal megemeli és 46.910.000 Ft-ban azaz
Negyvenhatmillió kilencszáztízezer forintban állapítja meg. A kiadási előirányzatot az alábbi
címeken és összegekkel emeli meg:
- Személyi jellegű kiadások 399.000 Ft
- Járulékok 141.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 20.000 Ft
A képviselőtestület a körjegyzőség 2012. évi kiadási előirányzatai között az alábbi
átcsoportosítást hajtjavégre:
- a felhalmozási előirányzatot 169.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a személyi jellegű
kiadási előirányzatot 92.000 Ft-tal, a dologi jellegű kiadási előirányzatot 77.000 F-tal zárolja.
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a körjegyzőség költségvetésének módosítását
Sirok Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
R á k ó c z i

ú t v é g é n

v i l l a n y o s z l o p

k i é p í t é s.

Zagyva Ferencné: A Rákóczi út végére az a tulajdonos, aki egy nagyobb területet megvett
szeretne egy villanyoszlopot tetetni a mi területünkre. A költségeket a kérelmező állja, de a
tervező kér a képviselő testülettől közútkezelői hozzájárulást. A hozzájárulást a terveket
készítő Klárinda Kft. Kérte.
Megkérdezte, van-e kérdés, hozzászólás.
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tette fel az alábbi határozati javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a „Bükkszék, Rákóczi utca – 0,4kV-os
szabadvezetékes hálózat bővítés” c. munkák során a Bükkszék Község Önkormányzat
tulajdonában lévő utat a munkák során igénybe vegyék.
A hozzájárulás feltételei a következők:
- a munkavégzés ideje alatt a forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről
köteles gondoskodni,
- a munkákat követő 30 napon belül köteles biztosítani a teljes helyreállítást az
eredeti állapotnak megfelelően,
- a bontást, helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles végeztetni.
A helyreállítás szakszerűségét a képviselőtestület vizsgálhatja.
A képviselőtestület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) , 46.
§(1) bek. a/ pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselőtestület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:.
8/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat hozzájárul, hogy a „Bükkszék, Rákóczi utca – 0,4kV-os
szabadvezetékes hálózat bővítés” c. munkák során a Bükkszék Község Önkormányzat
tulajdonában lévő utat a munkák során igénybe vegyék.
A hozzájárulás feltételei a következők:
- a munkavégzés ideje alatt a forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről
köteles gondoskodni,
- a munkákat követő 30 napon belül köteles biztosítani a teljes helyreállítást az
eredeti állapotnak megfelelően,
- a bontást, helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles végeztetni.
A helyreállítás szakszerűségét a képviselőtestület vizsgálhatja.
A képviselőtestület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) , 46.
§(1) bek. a/ pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselőtestület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
Termálstrand területén lévő szabadvezetékes leágazás bontása.
Zagyva Ferencné: Ez év elején változott az engedélyezési eljárásban, hogy a megszűnő
szolgalmi jog tekintetében is nyilatkozni kell az ingatlan tulajdonosának. A strand területén
egy szabadvezetékes leágazást kell megszüntetni és ehhez kérné a tervező a
hozzájárulásunkat. Aki egyetért
az alábbi határozati javaslat elfogadásával kérem
kézfelnyújtással jelezze:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosi jogkörében eljárva
1. az önkormányzat tulajdonában álló, bükkszéki 189 hrsz-on nyilvántartott, kivett,
strandfürdő megnevezésű ingatlanon „a 20 kV-os szabadvezetékes leágazás és OTP
állomás bontása, 20 kV-os szabadvezetékes, földkábeles leágazás és oszloptő állomás
létesítése 0,4 kV-os földkábeles csatlakozásokkal” megnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó
bontási munkákat – a bontási tervdokumentáció alapján- tudomásul veszi.
2. Tudomásul veszi, hogy a tervezési területen a munkavégzés során a meglévő közcélú
hálózat vezetékét, tartószerkezetét elbontják, ennek biztonsági övezete megszűnik.
3. Tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat nem visszavonható.
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4. Kiköti, hogy a területet a bontási munkálatok elvégzése után a bontás előtti állapotnak
Megfelelően kell visszaállítani.
5. Felhatalmazza a polgármestert a tudomásulvételi nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosi jogkörében eljárva
1. az önkormányzat tulajdonában álló, bükkszéki 189 hrsz-on nyilvántartott, kivett,
strandfürdő megnevezésű ingatlanon „a 20 kV-os szabadvezetékes leágazás és OTP
állomás bontása, 20 kV-os szabadvezetékes, földkábeles leágazás és oszloptő állomás
létesítése 0,4 kV-os földkábeles csatlakozásokkal” megnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó
bontási munkákat – a bontási tervdokumentáció alapján- tudomásul veszi.
2. Tudomásul veszi, hogy a tervezési területen a munkavégzés során a meglévő közcélú
hálózat vezetékét, tartószerkezetét elbontják, ennek biztonsági övezete megszűnik.
3. Tudomásul veszi, hogy jelen nyilatkozat nem visszavonható.
4. Kiköti, hogy a területet a bontási munkálatok elvégzése után a bontás előtti állapotnak
Megfelelően kell visszaállítani.
5. Felhatalmazza a polgármestert a tudomásulvételi nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
E g e r R a l l y e t e r v e z e t t ú t v o n a l a.
Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Eger Rallye-t április 5-7-ig szintén
meg fogják rendezni. A szervezők szeretnék a szerviz parkot szombaton Bükkszéken a
parkolóban tartani. Ez igen sok embert vonz a településre, akik ha most nem is mennek be a
fürdőbe, de látják az új létesítményt és reméljük, hogy később visszalátogatnak. Javasolja,
hogy járuljon hozzá az önkormányzat, felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Eger Rallye idején
2013. április 6-án az önkormányzati tulajdonú Fürdő úton lévő parkolót igénybe vegyék
szerviz park céljára.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a rendezőket tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Eger Rallye idején
2013. április 6-án az önkormányzati tulajdonú Fürdő úton lévő parkolót igénybe vegyék
szerviz park céljára.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a rendezőket tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Térítési díj költségeinek kiegészítése a Pétervásárai
i s k o l á b a n t a n u l ó g y e r m e k e k n e k.
Zagyva Ferencné polgármester: Elmondta, hogy a Pétervásárai Önkormányzat megkereste
Önkormányzatunkat, hogy az 1 tanuló térítési díjához járuljunk hozzá, mert a normatíva nem
fedezi a költséget. Ha ennél a településnél hozzájárulunk, akkor véleményem szerint a más
településeken tanuló gyermekeknél is kell a támogatásunk, amire jelenleg nincs pénzünk.
Tavaly sem fogadtuk el. Felteszi szavazásra az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzata a Pétervására Város Önkormányzat által készített
megállapodást, mely szerint a Tamási Áron Általános Iskola intézményébe bejáró bükkszéki
tanulók után fizetendő térítési díj és ténylegesen keletkezett étkezési költségek különbözet
megfizetését Bükkszék Község Önkormányzata vállalja, nem fogadja el.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről Pétervására Város
Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzata a Pétervására Város Önkormányzat által készített
megállapodást, mely szerint a Tamási Áron Általános Iskola intézményébe bejáró bükkszéki
tanulók után fizetendő térítési díj és ténylegesen keletkezett étkezési költségek különbözet
megfizetését Bükkszék Község Önkormányzata vállalja, nem fogadja el.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről Pétervására Város
Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ságvári út átnevezése
Zagyva Ferencné: Elmondta, hogy az önkényuralmi rendszerhez kötődő személyek nevét
viselő utcákat meg kell változtatni. Bükkszéken van a Ságvári Endre út. Javaslatot kérek,
hogy milyen névre változtassuk meg.
Bozó Lászlóné: Tordai László lakott ott a falu díszpolgára, legyen Tordai út.
Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy készítsék elő az utcanév megváltoztatását, aki egyetért
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
12/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért a Ságvári Endre utca nevében
megváltoztatásával.
Megbízza a polgármestert, hogy a döntést készítse elő.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Hulladék szállítási díj
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Zagyva Ferencné: A városgondozás Eger Kft. többszöri egyeztetést követően 4,2 %-os
emelést javasol 2013. évre. Ez a törvényi változás miatt nem kell már elfogadnunk, csak
tudomásul venni.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.
„Minden gyerek lakjon jól”program
Zagyva Ferencné:
Ez a program az 5000 fő alatti településeken élő rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok számára biztosít „fenntartható mini
háztáji”-hoz szükséges vetőmagot és kishaszonállatot. A részvétel egyetlen feltétele, hogy a
településen élő összes gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekes család részt
vegyen benne. Az önkormányzat feladata, hogy leadjuk a pontos névsort és értesítsük a
családokat a vetőmag és a kishaszonállat kiosztás időpontjáról. Szerintem fogadjuk el, adjunk
lehetőséget az embereknek.
Az alábbi javaslatot tette fel szavazásra:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete részt vesz a „Minden gyerek lakjon jól”
programban.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy az Alapítványt erről tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
A képviselő testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
13/2013.(02.15.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete részt vesz a „Minden gyerek lakjon jól”
programban.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy az Alapítványt erről tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
Háziorvos
Zagyva Ferencné: Dr. Szabó József háziorvos bejelentette, hogy 2013. március 29-el a
háziorvosi tevékenységét befejezi a körzetünkben. A másik két polgármesterrel, az
aljegyzővel és a háziorvossal az elmúlt héten összeültünk, hogy megbeszéljük a részleteket. A
praxist szeretné eladni, volt két jelentkező, de nem találta komolynak egyiket sem.
Amennyiben nem sikerül eladni a praxist, akkor 6 hónapig az Önkormányzatnak kell
biztosítani az orvosi ellátást, és utána lesz a miénk ingyen. Ezután vagy eladjuk ingyen egy
másik orvosnak, vagy közalkalmazottként felveszünk egyet és mi biztosítjuk az orvosi
ellátást. Véleményem szerint eladni érdemesebb, de a költség addig nagyon sok lesz.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
Kútfúrás
Zagyva Ferencné: Megkaptuk a kútfúrásra az engedélyt, ami még nem jogerős. Valószínűleg
Klinger János megfogja fellebbezni, amit a jövő hét keddig tehet meg. A költségvetés
tervezésekor kihúztuk az ügyvédi költséget, ami azt hiszem nem volt szerencsés döntés, el
kell gondolkozni rajta, hogy mégis kell, hogy legyen ügyvédünk.
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Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
Bozó Lászlóné: Szeretném ha az ügyfélfogadási időt módosítanánk, mert kedden az ügysegéd
van itt Pétervásáráról, csütörtökön pedig az aljegyző. Így nem lehet betartani a két fél nap
ügyfélfogadási szünetet.
Zagyva Ferencné: Szerintem kedden és csütörtökön legyen ügyfélfogadás és szerdán egész
nap ne.
Tarjányi Lászlóné: Véleménye szerint nincs akadálya ha a képviselők elfogadják, hogy
szerdán egész nap ne legyen ügyfélfogadás, az SZMSZ módosítását el fogja készteni.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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