JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 5.-én,
16,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.
Rendelet száma
12/2013.(XI.5.)
Határozat száma
158/2013.(11.05.)
159/2013.( 11.05.)
160/2013.( 11.05.)
161/2013.( 11.05.)
162/2013.( 11.05.)
163/2013.( 11.05.)
164/2013.( 11.05.)
165/2013.( 11.05.)
166/2013.( 11.05.)
167/2013.( 11.05.)
168/2013.( 11.05.)
169/2013.( 11.05.)
170/2013.( 11.05.)
171/2013.( 11.05.)
172/2013.( 11.05.)
173/2013.( 11.05.)
174/2013.( 11.05.)
175/2013.( 11.05.)
176/2013.( 11.05.)
177/2013.( 11.05.)
178/2013.( 11.05.)

Tárgya
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása.
Tárgya
Bükkszék Község Önkormányzat gazdálkodásának 2013.
III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatás.
SZMSZ módosítása.
Bükkszék Község Önkormányzatának 2013. évi téli
közfoglalkoztatási programban való részvétele.
Bükkszék
Község
Önkormányzatának
kulturális
közfoglalkoztatásban való részvétele.
Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői állásra való
pályázat meghirdetése.
Szűcsné Lehóczki Julianna megbízása.
Vállalkozói szerződés a közétkeztetés biztosítására.
Rendőr szolgálati lakás gázkazán bekötéséhez árajánlat
elfogadása.
Sirok Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetés módosítása.
Sirok Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetése III. negyedévi teljesítéséről.
KÖZVIL Zrt.-vel való megállapodás módosítása.
Ovodai térítési díj különbözet átutalása.
ELMÜ-ÉMÁSZ Kft. tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulása.
ÉRV Zrt. tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása.
FŐSPED-INVEST Kft. részére közműfejlesztési
hozzájárulás visszautalása.
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
2014. évi hulladékszállítás.
Viola út nevének megváltoztatása.
Bükkszéki Önkéntes tűzoltó Egyesület részére támogatás
megítélése.
Bükkszék Termálstrand Kft. péntek-szombati nyitva
tartás meghosszabbítása.
Bükkszék Termálstrand Kft. tagi kölcsön visszafizetés
határidejének meghosszabbítása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Vígh Lászlóné aljegyző
A lakosság részéről megjelent: 12 fő.
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszék Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
2. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi helyzetéről
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
3. Bükkszék Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
4. Előterjesztés a Bükkszék Község Önkormányzatának 2013. téli közfoglalkoztatási programban
való részvételről.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
5. Javaslat a Bükkszék Termálstrand ügyvezetői álláshely pályázati kiírására.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
6. Előterjesztés étkezési szolgáltatási szerződésre.
Előadó: Zagyva Ferencné polgármester
7. Egyebek.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy két képviselő hiányzik
jelezték, hogy késnek, de a testület így is határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásánál lenne egy javaslatom. Az Optimális
Biztosítási Kft. részéről Béres Tibor rövid tájékoztatót tartana az első napirendi pont előtt. Aki
ezzel a javaslattal és a napirendi pontokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását azzal, hogy napirend előtt
meghallgatja Béres Tibor tájékoztatóját.
Béres Tibor: Köszöntöm a Képviselő testület tagjait. Főleg önkormányzati, de azért a
vállalkozásban is kockázatértékelés szférában dolgozunk. A környező településekkel már
együttműködésünk van. Tevékenységi körünk, hogy a kockázat hogyan van kezelve, illetve hogyan
kellene kezelni.
Megérkezik Kovács Dániel képviselő. A testület létszáma 4 fő.
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Az összes kockázat 90 – 95 %-ig van lefedte biztosítással a vagyon. A szerződés tartalmát a
biztosító határozza meg, a biztosító diktál. Ez nem jó. Mi a valós kockázatokat ismerve, anyagi
helyzetre való tekintettel, önkormányzat igényeinek megfelelően írjuk meg a szerződést és
versenyeztetjük a biztosítási szektorba. Majd a későbbiekben is folyamatos kapcsolatot tartunk és
átírjuk a szerződéseket, ha kell. Teljes körű kárrendezést is mi bonyolítjuk. Külön megbízási díjba
ez nem kerül, mert az éves szakértői díjat belekalkulálja egyébként is a biztosító és mi ennek a
terhére végezzük a szolgáltatást. Szakmai elemzést készítünk a jelenlegi biztosítási szerződéshez. A
mostani díjért sokkal jobb szolgáltatási szerződést készítünk. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket,
és várom a kedvező elbírálású döntésüket.
Zagyva Ferencné: Kérdés van-e?
Dr. Katona Miklósné: Van most beadva egy kárigény, ha úgy döntünk, hogy elfogadjuk az ajánlatát
ez befolyásolja ezt? Lehet, hogy a biztosító másképpen fog hozzá állni a dolgokhoz, ha megtudja,
hogy szerződést akarunk bontani.
Zagyva Ferencné: Mikor kell döntenünk?
Béres Tibor: Az önkormányzat szerződésének fordulópontja május 5., és nem befolyásolja a
fizetési feltételeket, ha önök most szerződnek a céggel. Kárrendezésnél az számít, hogy mi van a
szerződésben. De ebbe is tudunk segíteni.
Bozó Lászlóné: A biztosítókkal nagyon rossz az emberek tapasztalata. Addig kell az ügyfél,
ameddig fizet, ha már nekik kellene fizetni kibúvókat keresik csak.
Béres Tibor: A biztosító mindig egy évre szerződik. Ha április 5-én jelezni kell, hogy szerződést
akarnak bontani. Lehet, hogy oda lesz visszakötve a biztosítás, mert az a biztosító adta a legjobb
ajánlatot. Mondják fel a szerződést és nézzük meg, hogy hol a legjobb és hol a legérdemesebb
biztosítást kötni. Minden évben versenyeztetünk.
Zagyva Ferencné: Köszönjük a tájékoztatást, meg fogjuk tárgyalni és értesítem Önt.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztés: csatolva
Előterjesztő: polgármester
Zagyva Ferencné: Megkaptátok az írásos anyagot, van-e kérdés hozzászólás?
Dr. Katona Miklósné: Nekem lenne kérdésem, hogy a következők mit takarnak: Tárgyi eszköz
értékesítés, önkormányzati jogalkotás, önkormányzati elszámolás, nem lakóingatlan, lakóingatlan
üzemeltetés, szabadidő-fürdő szolgáltatás, kulturális feladatokon lévő kiadások.
Bozó Ferencné: Tárgyi eszköz értékesítés – fűnyíró eladás, önkormányzati jogalkotás – nyári
diákmunka kiadásai, önkormányzati elszámolásnál szerepel az orvosi ügyelet kiadása, nem
lakóingatlan – ÁFA, kamat, használaton kívüli önkormányzati intézmények alatt az áram alapdíja,
szabadidős tevékenységnél– a strandnak átszámlázott összegek, kulturális tevékenységen– az
utcabál kiadása.
Kovács Dániel: Civil szervezetek kiadásai?
Bozó Ferencné: Polgárőrségnek megszavazott és átadott összeg, valamint a testület által
megszavazott adomány a kórháznak.
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Dr. Katona Miklósné: Szociális étkeztetésnél van munkabér, járulékok, dologi kiadások, de a tábori
étkezésnél csak dologi kiadáson van adat. A létszámokat kérdezném még, hogy a szociális
étkezésen van 3,5 fő, a tábori étkezésen 2,5 fő. A szociális étkezés miért van összekeverve a tábori
vállalkozási tevékenységgel?
Bozó Ferencné: A konyha költségeit a szociális étkezés szakfeladatán gyűjtjük és az év végén az
adatok arányában osztjuk szét. A szociális étkeztetési feladat az alap tevékenység, ezért kell külön
választani a tábor vállalkozási tevékenységétől. Ezt így csináljuk évek óta. A létszámnál pedig ez
nem munkajogi létszám, a fő szorozva van a hónapokkal és vissza van osztva 9-el, mert annyi
hónapot van nyitva a tábor.
Dr. Katona Miklósné: A hitelállománnyal kapcsolatban meg van-e már az új szerződés a Bankkal?,
Zagyva Ferencné: Ma telefonált ismét a Bank alkalmazottja, hogy az az értesülése, hogy a
Kormány átvállalja az összes hitelállományt, ezért még várjunk a szerződés módosítással.
Tarjányi Lászlóné: Az étkezésnél 2010. év óta így számolunk, hogy az év végén osztjuk szét, ami a
zárszámadásban már pontosan fog megjelenni. A belső ellenőr sem kifogásolta, hogy így csináljuk.
Dr. Katona Miklósné: Átadott pénzeszközök között szerepel a trafó. Erről mikor döntöttünk? Miért
nem tudunk erről sem?
Zagyva Ferencné: A közműfejlesztési hozzájárulást a ZÁÉV nekünk utalta át, és mi utaltuk tovább
az ÉMÁSZ felé. Erről is tudtatok, mert benne volt a ZÁÉV szerződésében.
A könyvvizsgáló a jelentést megküldte elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását az
előterjesztés szerinti tartalommal.
.
Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi rendelet tervezetet:

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2013.(X…...)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjaiban, kapott felhatalmazása alapján a
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.§ A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év első félévi költségvetésének bevételi és kiadási
előirányzatát 12.250 eFt-tal megemeli és 2013. szeptember 30-i hatállyal a
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a) költségvetési bevételi főösszeget
(Nyolcszáztizenhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint)
b) költségvetési kiadási főösszeget
(Nyolcszáztizenhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint)
c) költségvetési egyenlegét

817.580 ezer forintban
817.580 ezer forintban
0 ezer forintban

fogadja el.”
2.§
A Rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 2.§ A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat 2013. szeptember 30-i
hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési működési bevételek
b) Költségvetési működési kiadások
ba) Személyi juttatások
bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó
bc) Dologi kiadások
bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai
be)Egyéb működési célú kiadások
c) A Költségvetési működési hiány

170 894 e Ft
204 599 e Ft
25 456 e Ft
6 178 e Ft
97 178 e Ft
9 348 e Ft
66 439 e Ft
- 33 705 e Ft

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

646 686 e Ft
612 981 e Ft
212 217 e Ft
2 377 e Ft
394 684 e Ft
33 705 e Ft

(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét 45 755
eFt-ban, vállalkozási kiadását 45 755 eFt-ban fogadja el.”
3.§
A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3.§ (3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2013. szeptember 30-i
hatállyal 18 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 5,5 főben határozza meg.”
4.§
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ A kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai
A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kötelező feladatokra tervezett bevételi és kiadási
előirányzatát 2013. szeptember 30-i hatállyal 100 394 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok
előirányzatát 7 735 eFt-ban, az önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát
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717 186 e Ft-ban, ebből a vállalkozási tevékenység önként vállalt feladatai bevételi és kiadási
előirányzatát 45 755 e Ft-ban határozza meg.”

5.§
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ Tartalékok
A képviselő-testület 2013. szeptember 30-i hatállyal az évközi többletigények, valamint az
elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék előirányzat összegét 13 550 ezer forintban,
céltartalék előirányzat összegét 100 eFt-ban határozza meg.”
6.§
A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek
(1) Az önkormányzati hitelek állományát 2013. szeptember 30-i hatállyal 375 065 e Ft-ban állapítja
meg. A hitelek adósságkonszolidációt követő hatályos állományát összetétel szerint a
12. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. melléklet
részletezi.”
7.§
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
1-12. melléklete helyébe a rendelet 1-12. melléklete lép.
8.§
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Rendelet 1.§ (3) bekezdését.
9.§
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bükkszék, 2013. október 24.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 2 igen,1 nem
szavazattal és 1 tartózkodással a rendelet tervezet nem került elfogadásra
minősített többségi szavazat hiányában.
II. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 2013. III. negyedévi
helyzetéről.
Előterjesztés: csatolva
Előterjesztő: polgármester
Zagyva Ferencné: A beszámoló anyagát szintén megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás?
Megérkezik Koska Pál képviselő. A testület létszáma 5 fő.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Képviselő-testülete a Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítésről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen és 2
tartózkodás szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
158/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő-testülete a Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés
háromnegyed éves teljesítésről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása.
Előterjesztés: csatolva
Előterjesztő: polgármester
Zagyva Ferencné: A rendelet-tervezetet és az előterjesztést megkaptátok átdolgozva az első
tárgyaláson elhangzottaknak megfelelően. Van-e kérdés, hozzászólás?
Kovács Dániel: A 8. pontnál a 33. §. 3. pontjában „hangos híradó és plakát” kihirdetés van
megjelölve. A hangos híradóra valóban szükség van, de szerintem az „és” helyett a „vagy” szó
kerüljön bele, mivel jelenleg nem üzemképes a hangoshíradónk.
Dr. Katona Miklósné: Próbáljuk meg beüzemeltetni a hangos híradót, mert ha nem is mindenki
hallja, hogy mit hirdetünk kérdezik egymástól. Ma is vízhiány volt és nem tudták az utcabeliek.
Zagyva Ferencné: Már jeleztük az ÉRV felé, hogy a karbantartási munkákat előre jelentsék be.
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Bozó Lászlóné: A hangos híradó rossz időben, mint ma is nem ér semmit. Többet érnénk vele, ha
az ÉRV végig dudálná az utat és akkor. Egyébként a csőtörést nem lehet előre bejelenteni.
Zagyva Ferencné: Valami műszaki megoldást kellene találni, mert nem jól terjed a hang bár mit
csinálunk vele. Az egyebekben erre vissza fogunk térni.
Dr. Katona Miklósné: A 16. pontban a 27 §.-ban nincs benne, hogy a jegyzőkönyv az interneten is
megjelenik. Mennyi idő van arra, hogy felkerüljön az internetre?
Tarjányi Lászlóné: Azért nincs benne, mert külön törvény ezt a kötelezettséget tartalmazza, és a
jogszabály szövegét alapvetően nem lehet megismételni helyi rendeletben. Nincs határidő, hogy
meddig kell feltenni, kevesen vagyunk és mindig a konkrét határidős munkákat csináljuk először.
Dr. Katona Miklósné: A 17. oldalon a hatáskör átruházásoknál finanszírozási szerződést köt az
OEP-el a polgármester a testület döntése alapján ugye?
Vígh Lászlóné: Természetesen, a körzethez tartozó képviselő-testületek fogadják el a feladatellátási
szerződést és hatalmazzák fel a polgármestert a finanszírozási szerződés aláírására.
Dr. Katona Miklósné: Ki helyettesít most ?
Zagyva Ferencné: Dr. Lukács György októberben, de novemberben már visszajön Dr. Shakarna
doktor.
Dr. Katona Miklósné: A közfoglalkozásnál előre meg kellene beszélni, ha már tudjuk, hogy milyen
feltételekkel, hány főt lehet felvenni.
Tarjányi Lászlóné: Itt csak a munkaszerződés aláírásáról beszélünk az átruházott hatáskörben. A
folyamatos munka érdekében gondoltuk, hogy át kell ruházni ezt a polgármesterre, mert napi
szinten, ha valaki elmegy, vagy el kell küldeni és azonnal pótolni kell, nem lehet mindig a testületet
összehívni.
Vígh Lászlóné: A közfoglalkoztatásnál naponta változhat valamilyen feltétel, nem lehetne mindig
a testület összehívni. Fogok reagálni a közfoglalkoztatásról szóló napirendi pontnál Editke
felvetésére.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelet tervezetében 34 §. (3) bekezdésében az „és” szót „vagy” szóra módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
159/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat
rendelet tervezetében 34 §. (3) bekezdésében az „és” szót „vagy” szóra módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten vezesse át.
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Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Dr. Katona Miklósné: Mielőtt elfogadnánk az SZMSZ-t a képviselők fogadóóráját is határozzuk
meg.
Bozó Lászlóné: Az előző testülettel is próbáltuk, de nem volt rá igény. Kicsi a település nem sok
értelmét látom.
Zagyva Ferencné: Jó sorban mondjátok be az időpontokat.
Koska Pál: hónap első keddje 17-18 óra között
Bozó Lászlóné: hónap utolsó hétfője 17 – 18 óra között
Dr. Katona Miklósné: hónap első hétfője 17 – 18 óra között
Kovács Dániel: hónap harmadik hétfője 17 – 18 óra között.
Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel a képviselői fogadóórákkal
kiegészített és a módosított előterjesztés szerinti Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
rendelet-tervezetet.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi rendeletet hozta:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013.(XI.06.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések
1. Az önkormányzat általános adatai
1.§
(1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése:
Bükkszék Község Önkormányzata.
Székhelye: 3335 Bükkszék, Dobó út 1.
(2) A Képviselő-testület megnevezése:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
(3) Az Önkormányzat működési területe:
Bükkszék község közigazgatási területe.
(4) Az önkormányzat hivatalos honlapja a www. bukkszek.hu. címen érhető el.
(5) A Képviselő-testület hivatalának megnevezése:
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Siroki Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Önkormányzati Hivatal)
Székhelye: 3332. Sirok, Borics Pál u. 6.
(6) A Képviselő-testület a helyi kitüntetések adományozására alapította a „Bükkszék község
díszpolgára” címet. Az odaítélés és elbírálás rendjét a Képviselő-testület külön rendeletben
határozza meg.

2. §
2. Az önkormányzat címere
(1) Az önkormányzat jelképe a település történelmi múltjára utaló, díszítő
szimbólumú címer. A címert e rendelet 1. függeléke tartalmazza.
(2) Az önkormányzat címere pajzs alakú, színe: zöld és kék, mely az eget és a földet
jelképezi. A felső mezőben lévő fa és makkok az erdőket, a fában lévő szív a szeretetet, a
galamb a szentlelket jelképezi. Az első mezőben a hullámok a Salvus vizet jelképezik.
(3) Az önkormányzat a címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:
a) az önkormányzat körpecsétjén,
b) az önkormányzat zászlaján,
c) az önkormányzat és szerveinek készített levélpapírok fejlécén, borítékon,
d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
vagy emlékérmeken, emléktárgyakon,
e) a községháza épület bejáratánál, dísztermében és más protokoll célt szolgáló helyiségben,
f) a település életével foglalkozó kiadványokon.
(4) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem
alkalmazható.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl más célra a címer használatát kérelemre a
polgármester engedélyezi.

II. Az önkormányzat feladat-és hatásköre
3. §
(1) A Képviselő-testület polgármesterre ruházott hatásköreit a 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület bizottságra nem ruház át hatáskört.
(3) Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg terhére dönt
az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról.
(5) Az Önkormányzat a strand üzemeltetését a tulajdonában lévő 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő Kft-nek való bérbe adással által oldja meg.
4. §
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(1) Az önkormányzat önként vállalhat helyi közügyek ellátását, amennyiben megvalósítása
nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat-és hatáskörök ellátását és az önként vállalt feladathoz
a szükséges személyi, tárgyi, finanszírozási feltételeket biztosítani tudja.
(2) Az önként vállalt helyi közügyek finanszírozása a saját bevételek vagy az erre a célra biztosított
külön források terhére lehetséges.
(3) A feladat vállalása előtt minden esetben előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő
eljárást a polgármester folytatja le.
3. Át nem ruházható hatáskörök
5. §
A Képviselő-testület hatásköréből a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv) 42.§-ában felsoroltakon kívül nem ruházható át:
a) A Képviselő-testület által alapított gazdasági társaságok vonatkozásában:
aa) a társaság átalakításának, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
ab) a mérleg megállapítása, az üzleti terv elfogadása
ac) a nyereség felosztása,
ad) az ügyvezető megválasztása, visszahívása,
ae) a társasági szerződés módosítása,
af) a társaság megszüntetése.
b) A Képviselő-testület munkatervének elfogadása.

III. A képviselő-testület működése
4. A Képviselő-testület létszáma, ülései

6. §
A képviselő-testület létszáma 5 fő.
A polgármester, valamint a képviselők névsorát a 2. függelék tartalmazza.

7. §
(1) A képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg.
A Képviselő-testület
a) alakuló ülést,
b) évi legalább nyolc rendes ülést,
c) szükség szerint rendkívüli ülést,
d) évente legalább egy közmeghallgatást tart.
(2) A Képviselő-testület üléseit általában a tárgyhó utolsó keddi napján tartja. Július hónapban nem
tart tervezett ülést, azonban annak szükségessége esetén rendkívüli ülés összehívható.
(3) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni az önkormányzati képviselőket, jegyzőt, aljegyzőt,
és az (4) bekezdésben felsorolt személyeket.
(4) a polgármester tanácskozási joggal meghívja a napirend tárgya szempontjából érintett:
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a) Önkormányzati Hivatal ügyintézőjét,
b) önkormányzati intézmény vezetőjét
c) az önszerveződő civil szervezetek közül az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Polgárőr Egyesület,
Nyugdíjasklub, Iskolásokért Alapítvány, Idegenforgalmi Egyesület képviselőjét,
d) azt a személyt, illetve szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges,
melyre az előterjesztő vagy a polgármester tesz javaslatot
e) az adott témában közreműködő szakértőt,
f) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőjét.
(5) A Képviselő-testület ülésein a képviselőkön kívül tanácskozási jog illeti meg valamennyi
napirendi ponthoz kapcsolódóan az ülésen jelenlévő jegyzőt, aljegyzőt, a Heves Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottját vagy az általa megbízott személyt.
(6) A képviselő-testület üléseit a községháza tanácskozó termében, a közmeghallgatást a
faluházban tartja.
(7) A polgármester bizonyos napirendek előkészítése érdekében megbeszélést hívhat
össze. A megbeszélésen a képviselő részvétele nem kötelező, azon döntés nem születhet, arról
jegyzőkönyv nem készül.

5. Alakuló ülés
8. §
(1) A Képviselő-testület a Mötv. 43.§ (1) és (2) bekezdése alapján az alakuló ülését a választást
követő l5 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti.
(2) Az alakuló ülés napirendi pontjai a következők:
a) a Választási Bizottság elnökének beszámolója a választás eredményéről,
b) a képviselők eskütétele, megbízó levelének átadása
c) a polgármester eskütétele, a megbízó levél átadása
d) a polgármester programjának ismertetése
e) a polgármester illetményének, költségátalányának megállapítása
f) a szervezeti és működési szabályzat megalkotása vagy felülvizsgálata
g) alpolgármester(ek) választása - eskütétel
h) alpolgármester(ek) tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
i) a gazdasági program elkészítésének elrendelése
(3) Az alakuló ülés előterjesztéseinek rendje az szervezeti és működési szabályzat általános
szabályaitól eltérően az alábbiak szerint alakul:
az előterjesztések közül írásban előzetesen meg kell küldeni az szervezeti és működési szabályzat
tervezetét vagy felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, a további napirendi pontok előterjesztése
szóbeli formában is megtörténhet.
6. Rendes ülés
9. §
(1) A Képviselő-testület rendes ülést éves munkaterve alapján tart.
(2) A Képviselő-testület rendes üléseinek időpontját a Munkatervében rögzíti. A munkaterv a
képviselő-testületi és bizottsági munka tervezésének eszköze, ezért attól indokolt esetben eltérés
lehetséges.
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(3) A Polgármestert akadályoztatása, tartós távolléte esetén a Pétervására Kistérségi Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában tagként az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük akadályoztatása
esetén az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnöke
látja el a helyettesítést. A helyettesítést ellátó képviselő köteles beszámolni a polgármesternek.
(4) A Képviselő-testület rendes ülését megelőző 5 nappal történik a meghívó és az ülés
előterjesztéseinek megküldése.

7. Rendkívüli ülés
10. §
(1) A Képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni indokolt esetben, amennyiben a
Képviselő-testületnek a hatáskörébe tartozó ügyben haladéktalanul döntenie kell és a döntés
meghozatalának elmaradása hátrányos helyzetbe hozná az önkormányzatot. Az összehívás
szükségességét az összehívásra jogosult személy saját maga dönti el.
(2) A rendkívüli ülésen csak az a napirend tárgyalható, amelyre az indítvány irányul, illetve
amelyet, a meghívó tartalmaz.
(3) A polgármester a rendkívüli ülésre is írásos meghívót küld, melyben a tárgyalandó
napirendi pontokat feltünteti. Általánosan a rendkívüli ülésre szóló meghívót írásban és legalább 5
nappal az ülés előtt kell kiküldeni a meghívottaknak. Ettől el lehet térni, ha a döntés sürgőssége ezt
indokolja. Ez esetben a rendkívüli ülésről a képviselőket telefonon, interneten küldött üzenettel
vagy személyesen is össze lehet hívni. A meghívót és az előterjesztést ilyen esetben az ülés előtt
kapják kézhez a képviselők.
(4) Amennyiben az ülés összehívását az önkormányzati képviselők egynegyede, a bizottság vagy a
Heves Megyei Kormányhivatal Vezetője indítványozza, a kezdeményezők – A Heves Megyei
Kormány Hivatal Vezetőjének kivételével - az ülés megtartására irányuló kérelmüket konkrét
időpont megjelölésével a polgármesternek írásban nyújtják be a javasolt időpontot megelőző 5
nappal korábban. A kezdeményezésben meg kell jelölni az összehívást megalapozó körülményeket,
csatolni kell az ülés témáját érintő előterjesztést is.
8. Az ülések nyilvánossága
11.§
(1) A Képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet. Az ülés nyilvánossága a meghívónak
az ülést megelőző 5 nappal a Községháza hirdetőtábláján történő kifüggesztésével biztosított.
(2) A Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben akkor kerülhet sor a napirend
zárt ülésen történő tárgyalására, ha az érintett személy az ülést megelőzően a polgármesternél vagy
a képviselő-testület ülésén azt nyilatkozatával írásban kérelmezi. Ez esetben a zárt ülést a
polgármester rendeli el határozathozatal nélkül.
(3) A Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az üzleti érdek sérelmének
megvalósulását abban az esetben kell vélelmezni, ha a tárgyalandó ügy kapcsán harmadik személy
érdekkörébe tartozó olyan adat nyilvánosságra kerülése vélelmezhető, melynek kapcsán a harmadik
személynek erkölcsi vagy anyagi kára keletkezhet. Ez esetben a zárt ülést a képviselő-testület
minősített többséggel hozott határozatával rendeli el.
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12.§
(1) A polgármester hozzászólási jogot adhat a képviselő-testület ülésén megjelent személynek. A
hozzászólás maximális időtartama 3 perc. A hozzászólási jog feltétele, hogy az érintett személy a
testületi ülést viselkedésével nem zavarja.
(2) A polgármester a hozzászólási jogot megvonhatja, ha a meghatározott időkeretet nem tartja be a
hozzászóló vagy a hozzászólás elhúzódása akadályozza a testületi ülés folytatását.

9. Az ülések előkészítése
13.§
(1) A Képviselő-testület adott évi rendes testületi üléseinek időpontját a Képviselő-testület által
elfogadott éves munkaterv tartalmazza.
(2) A Munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő.
(3) A munkaterv tartalmazza
a) az ülések időpontját,
b) a tervezett napirendeket, az előadóit,
c) a napirendi pontokhoz meghívandók körét.
14.§
(1) A Képviselő-testületi ülést meghívóval kell összehívni.
(2) A meghívónak tartalmaznia kell:
a)
az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,
b)
a javasolt napirendi pontokat,
c)
a napirendek előadójának megjelölését,
d)
javasolt napirend nyilvánosságát,
e)
az ülést összehívó aláírását
(3) A képviselő-testületi ülés meghívóját az előterjesztésekkel, valamint a hozzá kapcsolódó
bizottsági állásfoglalásokkal, illetve egyéb véleményekkel együtt meg kell küldeni:
a)
a települési képviselőknek, mind a zárt, mind a nyilvános ülés anyagait,
b)
jegyzőnek, aljegyzőnek
c)
nem állandó meghívottaknak:
ca) előterjesztőknek, előadóknak
cb) a napirend tárgyalására meghívottaknak.
(4) Az egyes napirendekhez meghívottak részére írásos előterjesztést csak azon napirendi ponthoz
kell megküldeni, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik.
(5) A Képviselő-testület zárt üléseire szóló írásos előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet
megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek, továbbá - ha van - az illetékes bizottságok külsős
tagjai számára.
10. Az előterjesztés és határozati javaslat
15.§
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(1) Előterjesztésnek minősül a képviselő-testület ülésén ismertetett, az ülés napirendjéhez
kapcsolódó tájékoztató, beszámoló, rendelet-tervezet és a határozati javaslat.
(2) Előterjesztést nyújthat be a polgármester, alpolgármester,önkormányzati képviselő, bizottság,
jegyző, aljegyző, önkormányzati intézmény vezetője, az önkormányzat által alapított gazdasági
társaság ügyvezetője, mind azok a személyek akiknek erre jogot erre jogszabály biztosít és akit a
polgármester felkér.
(3) Az előterjesztést a munkatervben szereplő napirendeknél írásban kell benyújtani.
(4) Az ülés napján és az ülésen a képviselők rendelkezésére bocsájtott írásos előterjesztést szóbeli
előterjesztésként kell kezelni.
(5) Írásos előterjesztés nélkül nem tárgyalható
a) rendelet alkotással összefüggő napirendi pont
b) intézmény, más szervezet alapítása, átszervezése, megszüntetése,
c) helyi népszavazás kiírása,
d) éves munkaterv tervezete,
e) Ptk-ból eredő jogügyleteket,
f) az önkormányzat gazdálkodásáról, költségvetéséről szóló anyagok
g) a közös önkormányzati hivatal szakmai munkájáról szóló beszámoló
h) önkormányzat által alapított gazdasági társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó döntések
i) társulások létrehozását, ahhoz való csatlakozásról szóló javaslat.
(6) A Képviselő-testület a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételt oly módon
biztosítja, hogy a rendelet-tervezeteket a községháza hirdetőtábláján kifüggeszti és a vélemények
anonim gyűjtésére lezárt, feliratozott dobozt helyez ki a községháza előterébe.
(7) Az írásos előterjesztéseket a jegyző kiküldés előtt jogszerűségi szempontból megvizsgálja.
(8) A testületi ülés anyagának érintettekhez való eljuttatásáról a polgármester az önkormányzati
hivatalon keresztül gondoskodik.
16.§
(1) Határozati javaslat az írásos előterjesztésben, szóbeli előterjesztésben vagy a vitát követően a
polgármester által szóban megfogalmazott javaslat.
(2) A határozati javaslat részei:
a) határozat szövege,
b) végrehajtást igénylő döntéseknél a végrehajtásért felelős személy neve és a végrehajtás
időpontja.
11. Kérdés, interpelláció
17.§
(1) A képviselők kérdést intézhetnek, interpellációt nyújthatnak be a polgármester, az
alpolgármester, a körjegyző és a bizottságok elnökei felé. Az interpellációt, az ülést megelőző
3 nappal lehet benyújtani a polgármesterhez, vagy az ülésen a napirendek tárgyalását
követően lehet megtenni.
(2) A kérdezett az ülésen, vagy az azt követő 15 napon belül írásban válaszol a kérdésre.
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(3) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló nyilatkozik, majd a
képviselő-testület dönt annak elfogadásáról. Amennyiben a testület az adott választ nem
fogadja el, valamely állandó bizottsághoz helyezi az ügyet, vagy ad hoc bizottságot hoz létre a
kivizsgálás céljából. A kérdésre adott választ a képviselőtestületnek nem kell elfogadnia.

12. Az ülés menete
18.§
(1) A képviselő-testület üléseit a Polgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri
tisztség egyidejű betöltetlensége vagy a polgármester és alpolgármester egyidejű akadályoztatása
esetén a legidősebb önkormányzati képviselő, mint korelnök hívja össze és vezeti a képviselőtestület ülését.
(2) A tervezett napirendek előtt a Polgármester megállapítja a testület határozatképességét és
tájékoztatást ad a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, az előző ülésen tett határozatok
végrehajtásáról.
(3) A testületi ülés határozatképes, ha az ülésen az önkormányzati képviselők több mint fele, azaz
legalább 3 fő jelen van.
(4) Ha a testület határozatképtelen, akkor az ülést 8 napon belül ugyanazon napirendi pontok
tárgyalására újra össze kell hívni.
19.§
(1) A polgármester a határozatképesség megállapítását követően a napirendet és a két
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét fogadtatja el. A testület erről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel,
határozathozatal nélkül dönt.
(2) A képviselők javaslatot tehetnek a napirendi pontok felcserélésére, új napirendi pont
felvételére, javasolt napirendi pont törlésére.
(3) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztésről külön-külön nyit
vitát. Az előterjesztést készítő szóbeli előterjesztése, vagy a szóbeli kiegészítését követően
kérdések intézhetők az előadóhoz.
(4) A kérdésekre adott választ követően kerül sor a hozzászólásokra. A vita lezárása után a
napirend előadója válaszol a hozzászólásokra.
(5) Határozathozatal előtt a jegyzőnek kell megadni a szót, ha az előterjesztések
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(6) A polgármester az előterjesztésben szereplő, és a vitában elhangzó határozati
javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító, és kiegészítő
indítványokról kell szavazni, majd az eredeti határozati javaslatról. A szavazás eredményét
pontosan és számszerűen kell megállapítania az ülés levezetőjének.
(7) A vita lezárására, a hozzászólások korlátozására bármely képviselő javaslatot tehet,
arról a képviselőtestület vita nélkül dönt.
(8) Bármely képviselő, illetve a napirend előadója a szavazás megkezdéséig javasolhatja a
téma napirendről történő levételét. A javaslatról a képviselőtestület vita nélkül dönt.
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13. Tanácskozás rendjének fenntartása
20.§
A tanácskozás rendjének fenntartásáról az ülés vezetője gondoskodik, ennek során:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, másokra sértő
kifejezéseket használ,
b) rendreutasítja azt a személyt, aki méltatlan magatartást tanúsít,
c) a lakosság köréből megjelent személy rendzavarása esetén a személyt rendreutasíthatja, ismételt
rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezheti a rendzavarót.
d) Az ülés vezetőjének rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat
visszautasítani, velük vitába szállni nem lehet. A rendfenntartás érdekében tett intézkedéseket a
jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
14. Nyílt, titkos szavazás, névszerinti szavazás a szavazás megismétlése
21.§
(1) A Képviselő-testület döntéseit általánosan nyílt szavazással hozza meg. (Mötv. 48.§). A
szavazás lehet még titkos és névszerinti.
(2) Nyílt szavazás esetén a szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak személyesen lehet. A
szavazásnál jelenlevőnek az a képviselő tekintendő, aki szavazáskor az ülésteremben tartózkodik és
gyakorolja szavazati jogát. Szavazás előtt az ülés mindenkori vezetője köteles a létszámot
ellenőrizni.
(3) Titkos szavazás elrendelése esetén annak lebonyolításáról az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság (továbbiakban: Bizottság) gondoskodik.
(4) Ha a Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette eseti jelleggel másik
képviselőt kell választani. Ebben az esetben a Bizottság mint „Szavazatszámláló Bizottság”
működik.
(5) A titkos szavazás a borítékban elhelyezett, önkormányzati bélyegzővel hitelesített
szavazólapon, arra kijelölt szavazóhelyiség és urna igénybevételével történik.
(6) A szavazatszámláló bizottság a szavazatokat összeszámolja, erről jegyzőkönyvet készít,
megállapítja a szavazás eredményét a képviselő-testület előtt. A külön jegyzőkönyvet az ülésről
készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A titkos szavazás eredményének tudomásul vételét a
Képviselő-testület határozatban rögzíti.
22.§
(1) Ha nyílt szavazás során szavazategyenlőség miatt született elutasító döntés, a polgármester
ugyanazon az ülésen egy alkalommal elrendelheti a szavazás megismétlését.
(2) Titkos szavazáson szavazategyenlőség miatt született elutasító döntés miatt a polgármester a
szavazást a következő rendes testületi ülésen megismételtetheti.
23.§
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(1) A képviselő-testület a polgármester vagy a jelenlévő képviselők bármelyikének indítványára
név szerinti szavazást rendelhet el.
(2) Név szerinti szavazás esetén a jegyző a képviselőket ábécé sorrendben szóltja, a képviselők
pedig nevük felolvasásakor „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, vagy
tartózkodnak.
(3) A név szerinti szavazás eredményét a jegyzőkönyvbe a képviselők nevének és
szavazatának megjelölésével kell beírni. A szavazás végén külön névsort kell készíteni amelyen a
képviselő aláírásával hitelesíti szavazatát és ezt a külön névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.
15. A Képviselő-testület döntései
24.§
(1) A Képviselő-testület döntései lehetnek:
a) önkormányzati rendeletek,
b) képviselő-testületi határozatok.
(2) A Képviselő-testület határozata tartalmazza a testület döntését szó szerint, a végrehajtásért
felelős személyt és a végrehajtás határidejét.
(3) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági határozataira - a Mötv-ben foglalt eltérésekkel –
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.
(4) A Képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől folyamatos, növekvő, egyedi arab
sorszámmal kell ellátni, törve az évszámmal, zárójelben római számmal az elfogadás hónapja, arab
számmal az elfogadás napját kell feltüntetni. A számozás után az „önkormányzati határozat”
megnevezés kerül.
(5) A normatív tartalmú határozatokat a rendeletek kihirdetésére vonatkozó szabályok megfelelő
alkalmazásával a jegyző teszi közzé.
(6) Nem kell határozatot hozni, csak a szavazás számszerű eredményét rögzíteni a napirend,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyének elfogadásáról, ügyrendi kérdésekről, képviselői kérdésekre,
interpellációkra adott válaszokról, tájékoztatók elfogadásáról.

25.§
(1) Rendelet alkotását az önkormányzati képviselő, bizottság, és a jegyző írásban kezdeményezheti
a polgármesternél.
(2) A rendelet-tervezet kétfordulós tárgyalását is elhatározhatja a Képviselő-testület. Erről egyszerű
szótöbbséggel, vita nélkül dönt.
(3) Az önkormányzati rendelet helyben szokásos kihirdetésének minősül a Községháza
hirdetőtábláján történő kifüggesztése. Az önkormányzat hirdetőtábláin közzé kell tenni a rendelet
számát, tárgyát, elfogadás időpontját és azt, hogy a teljes szöveg a közös önkormányzati hivatalban
megtekinthető.
Amennyiben a rendelet rövid, a teljes szövegét hirdetőtáblán ki kell függeszteni,
A rendeletek teljes szövege az önkormányzati hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
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(4) A kihirdetett önkormányzati rendeletet közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban és az
önkormányzat hivatalos honlapján is. A rendelet alkalmazásában érintett szervekhez egy példányt
el kell küldeni.
(5) A határozatok és rendeletek nyilvántartását a jegyző vezeti.
(6) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti, a polgármester és a
jegyző írja alá, feltüntetve azon a kihirdetés időpontját.
(7) A rendeleteket naptári év elejétől kezdve folyamatos egyedi növekvő arab sorszámmal kell
ellátni törve az évszámmal, zárójelben a kihirdetés dátumát kell megadni úgy, hogy a hónapokat
római számmal, a napokat arab számmal kell jelölni. A rendelet megnevezésének tartalmazni kell
az önkormányzat képviselő-testületének megjelölését, számát, az „önkormányzati
rendelete”kifejezést, a rendelet címét.

26.§
(1) A képviselő–testület döntéséhez a jelen lévő képviselők többségi szavazata szükséges.
(2) A képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges a Mötv. 50.§-ában meghatározott
ügyek eldöntéséhez.
(3) A törvényben meghatározott ügyeken túl minősített többségű szavazat szükséges
a) hitelfelvételhez
b) kötvénykibocsátáshoz
c) kölcsönfelvétel, garancia, kezességvállalás vagy más adósságot keletkeztető
kötelezettségvállaláshoz
d) alapítványi forrás átvételéhez és átadásához
e) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapításához, megszüntetéséhez
f) eljárás kezdeményezéséhez az Alkotmánybíróságnál
g) helyi népszavazás kiírásához
h) kitüntetés, díszpolgári cím adományozásához,
i) korlátozottan forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséhez, önkormányzati
vagyon terheléséhez.
(4) A képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét annak fennállása esetén a döntést
megelőzően. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a képviselő részére megállapított
tiszteletdíj összegét egy hónapban 5 %-kal csökkenteni kell. A személyes érintettségre vonatkozó
bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt a jogkövetkezmény a tény bekövetkezésétől számított
2 hónapon belül állapítható meg.
16. A jegyzőkönyv
27.§
(1) A Képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítéséről a
jegyző gondoskodik.
(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a Mötv. 52.§ a)-m) pontja szerint
aa) a testületi ülés helyét;
ab) időpontját;
ac) a megjelent önkormányzati képviselők nevét;
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ad) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;
ae) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat;
af) az előterjesztéseket;
ag) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk,
továbbá az ülésen elhangzottak lényegét;
ah) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát;
ai) a döntéshozatalban résztvevők számát;
aj) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát;
ak) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését;
al) a szavazás számszerű eredményét;
am) a hozott döntéseket és
b) a jegyzőkönyv hitelesítők nevét, aláírását
(3) A jegyzőkönyvhöz csatolandó:
a) meghívó,
b) jelenléti ív,
c) előterjesztések, interpellációk, képviselői kérdések beszámolók,
d) a név szerinti szavazásról készült névsor,
e) a jegyző törvényességi észrevétele,
f) az interpellációra és a kérdésre utólag adott válasz,
g) a titkos szavazásról készült körjegyzőkönyv,
h) az írásban benyújtott módosító javaslatok,
i) a képviselő hozzászólása, ha kérte annak jegyzőkönyvhöz csatolását,
j) az írásba foglalt vélemény, javaslat, hozzászólás,
k) bizottsági jegyzőkönyveket.
(4) A képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvét – a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével – az
önkormányzati hivatalban bárki megtekintheti.
(5) Az eredeti példányokat a jegyző évente bekötteti.

IV.Az önkormányzat bizottságai
28. §.
(1) A Képviselő-testület feladatainak hatékonyabb, eredményesebb ellátása érdekében állandó és
ideiglenes bizottságokat hozhat létre.
(2) Bükkszék Község Önkormányzata állandó bizottságaként az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottságot hozza létre.
(3) Az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság létszáma három
fő.
(4) Az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság fő feladatai:
a) javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának megállapítására,
b) kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségét,
c) nyilvántartja., ellenőrzi és vizsgálja a képviselők, polgármester vagyonnyilatkozatát.
d) ellátja titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.
(5) A Mötv. 60. § -a alapján a bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára,
határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására, a bizottság tagjainak
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kizárására, a bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt,
továbbá a jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá. A jegyző tizenöt napon belül
köteles a jegyzőkönyvet megküldeni a kormányhivatalnak.
(6) Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság üléseit a
feladatkörébe tartozó ügyekben szükség szerint tartja.
(7) A polgármester illetményének megállapítására, módosítására, a polgármester jutalmazására
vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló
Bizottság nyújtja be a Képviselő-testület felé.
(8) Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság állásfoglalásával
nyújtható be a polgármesteri, képviselői összeférhetetlenségi eljárás előterjesztése.

V. Fejezet
A települési képviselő jogállása
17. A települési önkormányzati képviselő jogai
29. §
A képviselő jogosult:
a) az önkormányzat külön rendeletében meghatározott képviselői tiszteletdíjra és munkáját segítő
egyéb juttatásra.
b) havonta képviselői fogadóórát tartani a 3. függelékben meghatározott, egyeztetett időpontban.
18. A települési önkormányzati képviselő kötelessége
30. §
A képviselő köteles:
a) a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni,
b) rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a
társadalmi szervezetekkel,
c) az ülés megkezdése előtt írásban, vagy szóban előzetesen bejelenteni és indokolni bizottsági ülés
esetén elnöknél, képviselő-testületi ülés esetén a polgármesternél a Képviselő-testület, vagy a
bizottság üléséről való távolmaradását,
d) jelezni telefonszámának megváltozását,
e) közéleti szerepéhez és esküjéhez méltó módon viselkedni,
f) bejelenteni döntés előtt a személyes érintettséget,

VI. Polgármester, alpolgármester
19. A polgármester
31.§
(1) A polgármester főállású tisztségviselő.
(2) Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra és utalványozásra a polgármester
jogosult.
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(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat.
(4) A polgármester fogadóórát hétfői napon 8-9 óra között tart.
(5) A polgármester évi szabadságütemezésére vonatkozó javaslatát - a munkakörébe tartozó
feladatokhoz igazítva – tárgyév január 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek elfogadásra.
(6) A polgármester nettó 100.000 Ft-ig jogosult a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül
átcsoportosítást végrehajtani. Az átcsoportosításról a következő ülésen tájékoztatást kell
adnia.

20. Az alpolgármester
32.§
(1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a képviselők közül
társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
(3) A polgármester tartós távolléte és tartós akadályoztatása esetén helyettesítését az alpolgármester
látja el a polgármester irányítása szerint.
(4) A polgármester évi rendes szabadságát az alpolgármestertől kéri írásban, aki a
szabadságkiadás esetében a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el. A szabadságnyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.

VII. Közös önkormányzati hivatal, jegyző, aljegyző
33.§
(1) Az Önkormányzat Sirok, Szajla és Terpes Községek Képviselő-testületeivel kötött
megállapodás alapján az önkormányzat működésével, a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására Siroki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt
működtet.
(2) A közös Hivatal székhelye 3332 Sirok, Borics Pál út 6.
Telephelyei: Ügyfélszolgálati hely 3335 Bükkszék, Dobó u. 1.
Ügyfélszolgálati hely 3334 Szajla, Kertész utca 2.
Ügyfélszolgálati hely 3333 Terpes, Május 1. u.1.
(3) A közös önkormányzati hivatal működésének részletes szabályait a közös önkormányzati
hivatal alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.
(4) A jegyző és aljegyző fogadóóráját a közös önkormányzati hivatal ügyrendje rögzíti.
(5) Az önkormányzat nevében tett kötelezettségvállalások ellenjegyzésére a jegyző jogosult.
(6) A jegyző jelzéssel él a Képviselő-testület felé annak jogszabálysértő döntése, működése esetén
az ülésen szóban vagy az ülést követően írásban.
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(7) Amennyiben a képviselő-testület olyan előterjesztést tárgyal, amelyet előzetesen a jegyző
jogszerűségi szempontból nem vizsgált át, a jegyző ezt jelzi a Képviselő-testületnek, akik ennek
ismeretében hoznak döntést.

VIII. Lakossági fórumok, népszavazás, népi kezdeményezés
34. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.
(2) Közmeghallgatást a testület által előre meghatározott, vagy a lakosság 10 %-a által
javasolt ügyben kell tartani.
(3) A közmeghallgatás időpontjáról a lakosságot időben –plakáton, vagy hangosbemondón
keresztül tájékoztatni kell.
(4) A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, mely a jegyzőkönyvre vonatkozó
szabályozás szerint készül.
35. §
A képviselő-testület általa meghatározott témában a lakosság tájékoztatására falugyűlést tarthat.
36.§
Helyi népszavazást kell kiírni az önkormányzati törvényben meghatározott estekben, valamint ha a
település választópolgárainak 25%-a kezdeményezi.
37. §
A választópolgárok 10%-a népi kezdeményezés útján a képviselő-testület elé terjeszthet olyan
ügyeket, melyek eldöntése az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
38. §
A helyi népszavazás lebonyolításánál a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.

IX. Az önkormányzat vagyona, gazdálkodása, társulásai
39. §
Az önkormányzat tulajdonának, vagyonának számbavételéről, hasznosításáról, elidegenítéséről,
megterheléséről, a vagyonnal való gazdálkodásról külön
önkormányzati rendeletet alkot.
40. §
(1) A képviselő-testület a költségvetését, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóit külön
rendeletben határozza meg.
(2) Az önkormányzat feladatai hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb, ésszerűbb ellátására
társulásokban vesz részt. A társulások megnevezését a 4. függelék tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetésének elfogadása két fordulóban történik, az első
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fordulóban a költségvetési koncepció, a második fordulóban a költségvetési rendelet kerül
elfogadásra.

X. Záró rendelkezések
41.§
(1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Bükkszék Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló 4/2007. (IV. 04) számú rendelete, és az e rendelet módosítására kiadott
9/2007. (VII. 25.) számú, a 2/2009. (I. 27.), és a 6/2009. (II. 17.) 19/2009 (10.01.) számú,
22/2009. (10.01.) számú,24/2009. (10.01.01.) számú és 1/2010. (01. 27.) számú rendeletek.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
1. melléklet a polgármesterre átruházott hatáskörökről
2. melléklet az önkormányzat kötelező, önként vállalt és vállalkozási feladatairól
A Szervezeti és Működési Szabályzat függelékei:
1. függelék a település címere
2. függelék a képviselő-testület és a bizottság tagjainak névsora
3. függelék a képviselők fogadóórái
4. függelék az önkormányzat részvételével működő társulások
5. függelék az önkormányzat által létrehozott egyszemélyes gazdasági társaságokról
6. függelék a Bükkszéki Helyi Értéktár Bizottság tagjairól

1.melléklet a 12/2013.(XI.06.) önkormányzati rendelethez
A polgármesterre átruházott hatáskörök
1. dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről,
2. dönt az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről,
3. fizetőképesség helyreállítása érdekében - a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások
kivételével - felfüggeszti a feladatok finanszírozását,,
4. az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat - utólagos beszámolási
kötelezettség mellett - 100 ezer Ft erejéig módosíthatja,
5. gondoskodik a védőoltás alól elvont eb, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, ,
valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús eb kártalanítás
nélküli kiirtatásáról,
6. értékesíti vagy kiirtja a befogott, tizennégy napig – az állattartó által – ki nem váltott,
veszettség ellen igazoltan oltott ebet,,
7. elrendeli a gümőkórós eb vagy macska kártalanítás nélküli kiirtását, valamint az ebzárlat
idején szabadon talált kutya és macska kártalanítás nélküli leölés,
8. biztosítja a közterületek tisztaságát, a település rágcsálómentességét,
9. megállapodást köt a Munkaügyi Központtal együttműködő aktív korú nem foglalkozatott
személyek foglalkoztatására,
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10. megigényli, majd kiutalja a magánszemélyek kérelme alapján a közműfejlesztési
támogatást,
11. finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Alap kezelőjével az anya- és
gyermekvédelmi, védőnői feladatok ellátására, háziorvosi szolgálatra
12. kiadja a közterület használati engedélyt,
13. megállapítja a rendszeres szociális segélyt,
14. megállapítja a temetési segélyt,
15. dönt a köztemetésről
16. munkaszerződést köt a közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében foglalkoztatott
dolgozókkal
17. dönt a szociális étkezetés tárgyában benyújtott kérelmekről
18. megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást

2.melléklet a 12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelethez
(1) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott kötelező alaptevékenység körébe tartozó
feladatok
3610001 vízkezelés, ellátás
3700001 szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
4211001 Út, autópálya építés
5221101 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
6920001 Számviteli, könyvvizsgálói tevékenység
8130001 Zöldterület kezelés
8411121 Önkormányzati jogalkotás
8411141 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcs.tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos, helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8414021 Közvilágítás
8419019 Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai
8419029 Központi költségvetési befizetések
8419121 Befektetési célú finanszírozási műveletek (orvos)
8419069 Befektetési célú finanszírozási
5425411 Ár és belvízvédelemmel összefüggő
tevékenységek
8419131 Támogatási célú finanszírozási műveletek
8510111 Óvodai nevelés, ellátás
8621011 Háziorvosi szolgálat
8622311 Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
8821111 rendszeres szociális segély
8821131 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
8821181 kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás
8821191 óvodáztatási támogatás
8821221 átmeneti segély
8821231 temetési segély
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8821241 rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8821291 egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 köztemetés
8899211 Szociális étkeztetés
8904411 közcélú foglakoztatás
8904421 közhasznú foglalkoztatás
9101231 könyvtári szolgáltatások
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9603021 köztemető-fenntartás és működtetés
8419089 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása
6800021 Nem lakóingatlan üzemeltetése
8419079 Önkormányzatok elszámolási műveletei
8411331 Adó, illeték, kiszabása beszedése, adóellenőrzés

(2) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott önként vállalt alaptevékenység körébe tartozó
feladatok
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7500001 állategészségügyi ellátás
8411331 Adó, illeték, kiszabása beszedése, adóellenőrzés
8414031 Város községgazdálkodás m.n.s szolgáltatások
8425211 Tűzoltóság
9102041 múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység
8903011 civil szervezetek működési támogatása
5629161 üdülői-tábori étkeztetés
9329191 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység
5629201 egyéb vendéglátás
9311021 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
8419069 Finanszírozási műveletek
6800011 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6800021 Nem lakóingatlan üzemeltetése
9329111 Szabadidős park, fürdő
és strandszolgáltatás
8423601 Kárpótlás, kárrendezés, kártalanítás
8419121 Befektetési célú finanszírozási műveletek (strand)

(3) Bükkszék Község Önkormányzata alaptevékenységén túl annak sérelme nélkül
önként vállalt feladatként vállalkozási tevékenységet is folytat:
6800023 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5530003 kemping szolgáltatás
5520013 üdülői-szálláshely szolgáltatás
8419063 finanszírozási műveletek
8419083 fejezeti és általános tartalékok elszámolása
8419013 Önkormányzatok, valamint többcélú társulások elszámolásai (tábor
adósságkonszolidációja)
8419123 Befektetési célú finanszírozási műveletek
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1. függelék : a település címere

2. függelék : a képviselő-testület és a bizottsága tagjainak névsora
A Képviselő-testület névsora
Polgármester
Alpolgármester

Zagyva Ferencné
Koska Pál

Képviselők (ABC szerint) névsora:
Bozó Lászlóné
Dr. Katona Miklósné
Kovács Dániel
Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság névsora
Elnök: Kovács Dániel képviselő
Tagok: Dr. Katona Miklósné képviselő,
Mikuláné Nagy Marianna külsős tag

3. függelék: a képviselők fogadóórái
A Képviselői fogadóórák rendje:
A képviselői fogadóórákat havonta a következő időpontban tartják a képviselők:
KOSKA PÁL a tárgyhó első kedd 17-18 óra
BOZÓ LÁSZLÓNÉ a tárgyhó utolsó hétfő 17-18 óra
DR.KATONA MIKLÓSNÉ tárgyhó első hétfő 17-18 óra
KOVÁCS DÁNIEL tárgyhó harmadik hét szerda 17-18 óra
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A fogadóóra helye: Községháza 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1.

4. függelék az önkormányzat részvételével működő társulások
Bükkszék Községi Önkormányzat az alábbi társulások tagja:
1. Siroki Közös Önkormányzati Hivatalt működtető társulás, Sirok
2. Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás, Eger
3. Pétervásárai Többcélú Kistérségi Társulás, Pétervására
4. Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás, Pétervására
5. Siroki Közoktatási Intézményt - Óvodát – Fenntartó Társulás, Sirok

5. függelék az önkormányzat által létrehozott egyszemélyes gazdasági társaságokról
1. Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Bükkszék
2. Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Bükkszék

6. függelék a Bükkszéki Helyi Értéktár Bizottság tagjairól
A Bükkszéki Helyi Értéktár Bizottság tagjai:
elnök: Bozó Péter
tagok: Józsa Gábor,
Zagyva József

IV. napirendi pont: .Előterjesztés a Bükkszék Község Önkormányzatának 2013. téli
közfoglalkoztatási programban való részvételről.
Előterjesztés: csatolva
Előterjesztő: polgármester
Vígh Lászlóné: Az előzőekben elhangzott képviselői kéréshez kapcsolódóan elmondom, hogy a
közfoglalkoztatásban résztvevőket alkalmazni a Munkaügyi Kirendeltség által kiadott keretszám
alapján kell az önkormányzatnak. A program meghirdetésekor meghatározásra kerülnek, hogy a
foglalkoztatást milyen feltételekkel, milyen támogatás mellett kell megszervezni , gondolok itt a
munkaidőre, a díjazásra és a képzési adatokra is. Ebben döntési lehetőségünk nincs. A határidők
nagyon szűkre szabottak, rugalmasság és gyors intézkedés szükséges. Szinte óráról-órára
változások történnek és többször kell átdolgozni a kapott utasítások alapján a kérelmet és az
iratokat is. Ha testületi döntésre kellene várni, akkor az önkormányzat nagyon sokszor kimaradna a
programból.
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Dr. Katona Miklósné: Elfogadom a tájékoztatást, annyit kérek a Polgármester Asszonytól, hogy
telefonon tájékoztassál bennünket előtte.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

teszi

fel

szó

szerint

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
160/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a téli átmeneti közfoglalkoztatásra a
megadott létszám és elvek alapján az alábbiak szerint nyújtja be támogatási kérelmét:
1) Foglalkoztatás időtartama: 2013. 11.01-2014.04.30
Létszám: 6 fő képzésben résztvevő
Munkaidő: napi 8 óra
Munkabér: 75.500 Ft/hó
2) Foglalkoztatás időtartama: 2013. 12.01-2014.04.30
Létszám: 1 fő képzésben résztvevő
Munkaidő: napi 8 óra
Munkabér: 75.500 Ft/hó
3) Foglalkoztatás időtartama: 2014. 01.01-2014.04.30
Létszám: 5 fő téli közfoglalkoztatást végző
Munkaidő: napi 8 óra
Munkabér: 75.500 Ft/hó
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelmet a Munkaügyi
Kirendeltséggel egyeztesse, módosítások esetén a változásoknak megfelelően a kérelmet dolgozza
át, szerződést írja alá, a programot a szerződés szerint bonyolítsa le.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Pozsik Lászlóné előadó

Zagyva Ferencné: Megkaptátok a kulturális közfoglalkoztatott programról szóló tájékoztatót is.
Van-e kérdés hozzászólás.
Dr. Katona Miklósné: Ide kit veszünk fel?
Zagyva Ferencné: Péntek Zoltánnét. Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az
alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

teszi

fel

szó

szerint

az

S z a v a z á s
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A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
161/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Művelődési Intézet partnereként
részt kíván venni a Kulturális Közfoglalkoztatási Programban egy fő közösségi munkás 2013.
december 01-től 2014. április 30-ig napi 8 órában történő foglalkoztatásában.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a foglalkoztatni kívánt személy kiválasztására a
Munkaügyi Kirendeltséggel való egyeztetést követően, valamint a Nemzeti Művelődési Intézettel
történő partneri megállapodás aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Pozsik Lászlóné előadó
V. Napirendi pont: Javaslat a Bükkszék Termálstrand ügyvezetői álláshely pályázati
kiírására.
Zagyva Ferencné: A strand ügyvezetője október 31-el, a próbaidő végén
Feladatunk annak eldöntése hogyan tovább?

felmondott.

Koska Pál: Pályázatot kell kiírni, de addig az egy hónapig ki az, aki ezt a strandot vezeti?
Szűcsné a vezető helyettes ezt nem vállalja.
Zagyva Ferencné: Nekem ma délelőtt is úgy mondta, hogy elvállalja. Ugyan abban a formában,
mint a nyáron volt, tehát cégbírósághoz nem bejelentve.
Szűcsné Lehóczi Julianna: Megbízott vezetőként nem kívánom vállalni, mert ugyan olyan
felelősség teljes munka, mint az ügyvezetőnek.
Zagyva Ferencné: Erről nem tájékoztattál.
Szűcsné Lehóczi Julianna: Nem egyszerű ezt a strandot vezetni, és nem is egy embernek való
munka. Műszaki végzettség nagyon kell hozzá, nekem pedig nincs. Amikor a 2. ügyvezető
elment bevállaltam és gond nélkül megcsináltuk, de most nem kívánom bevállalni.
Zagyva Ferencné: Azért lettél helyettes és azért kaptál ennyi bért, hogy ha kell helyettesítsd az
ügyvezetőt.
Szűcsné Lehóczi Julianna: Ugyan olyan alkalmazott vagyok, mint bármelyik dolgozó, a
munkámat tisztességesen ellátom és segítem ahogy eddig is segítettem az ügyvezető munkáját.
Keményné Pozsik Éva: Nagyon sok a panasz a strandra, ne csak a szépet, jót beszéljük, mert a
vendégektől én mást is hallok.
Koska Pál:
Ezért kell közmeghallgatást csinálni, hogy az emberek elmondhassák a
véleményüket.
Zagyva Ferencné: A lakosság részéről felvetődött az is, hogy legyen tovább nyitva, úgy mint
tavaly télen.
Szűcsné Lehóczi Julianna: Az üzemeltetési szabályzatot kell változtatni, de 55 ezer köbméter
salvus víz van egész évre, ennek elégnek kell lenni. A tervezővel fel kell venni a kapcsolatot.
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Zagyva Ferencné: A közmeghallgatásról az egyebekben lesz szó.
Koska Győző: Amikor a strandot akarták építeni megkérdezték az embereket, hogy mi a
véleményük. Most miért nem kérdezik meg a nyitva tartásról? Csak két nap legyen tovább nem
kell egész héten.
Kovács Dániel: Be kell vállalni a későbbi nyitva tartást. Valahogy számolni kell, hogy ki
tudjunk jönni az 55 ezer köbméterből.
Keményné Pozsik Éva: A lakcímkártyával is vannak gondok, mert amikor nem vittük fel a
kártyát és nem akartak beengedni mondtuk, hogy akkor megyünk Egerszalókra közölte a
pénztáros, hogy igen el kell menni, mert egy szép hely. Azonkívül egy bükkszéki fürdő dolgozó
sem tudta igazolni, hogy mi bükkszékiek vagyunk.
Kovács Dániel: Az a baj, hogy Bükkszéken nagyon sok embernek van üdülője és ők ki akarják
használni a lehetőséget, hogy ugyan nem bükkszéki lakosok, de bükkszéki jeggyel szeretnének
bemenni.
Zagyva Ferencné: A probléma, hogy a törzsgyökeres Bükkszékiekét sem engedték be. A
napirendi pont témája a strandvezetői pályázat, erre térjünk vissza az egyebekben. Ha Szűcsné
nem vállalja, akkor ezt a problémát is meg kell oldani, holott még délelőtti beszélgetésünkkor
sem mondta, hogy a megváltozott tegnap tett ígérete.
Koska Pál: Szente János a harmadik vezető volt, aki felmondott. Ez egy óriási gond. Nem
tudom, hogy mi az oka az önkormányzat és a strand közötti kommunikáció, vagy a műszaki
problémák. Szerintem hosszú távú vezető nem is lesz, amíg a gépészeti részek hibáinak
kijavítását nem végeztetjük el.
Zagyva Ferencné: Van erről véleményem, nem biztos, hogy műszaki problémák miatt megy el
az ügyvezető. Ezek orvosolhatók. Írjuk ki a pályázatot.
Koska Pál: Irányítsa a polgármester a strandot.
Zagyva Ferencné: Ez összeférhetetlen.
Tarjányi Lászlóné: A strand Kft. ügyvezető nélkül törvénytelenül működik. Azt kell eldönteni,
hogy pályázatot írtok ki, vagy pályázat nélkül azonnal kineveztek valakit.
Koska Pál: Egyetértek azzal, hogy pályázatot kell kiírni.
Dr. Katona Miklósné: Hirdessük meg a pályázatot az interneten és napilapban két heti
időtartamra. A műszaki problémák miatt pedig hívjuk össze az építkezés alatti műszaki
vezetőket.
Zagyva Ferencné: Nem minden esetben a műszaki gond a rosszul tervezett, vagy kivitelezett
munka miatt van. Borzasztó a munkamorál a strandon. A hétvégi tapasztalatom, hogy az
éjszakás gépész hajnali fél ötkor zuhanyozott, borotválkozott, addig lement a víz a medencéből.
Ugyanez a gépész nem vette észre, hogy a reggeli nyitáskor 28 fokos a salvus víz. Még mindig
ugyanez a gépész éjszakás műszakban szex filmet néz. Tehát nem azzal foglalkozik amivel kell,
ezért nagyon sok probléma adódik.
Koska Pál: Ha a gépész a felső gépházban van nem veheti észre, hogy gond van. Külön kell
választani a munkamorált és a műszaki hibákat.
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Dr. Katona Miklósné: Nagyon sok a hiba, nem lehet mindent egy emberre fogni, nem minden ez
az egy ember hibája.
Zagyva Ferencné: A műszaki problémák egy a részének az oka, hogy a gépészek nem
megfelelően látják el a feladatukat.
Huszár Péter: Az ügyvezetőnek van sok gondja, problémája, a megoldás az lenne, ha külön
műszaki vezetőt lehetne felvenni, aki irányítja és vezeti ezt a részt.
Zagyva Ferencné: Visszatérve a napirendi ponthoz, szerintem jó a korábbi pályázat, ha
elfogadjátok, csak az időpontokat kell aktualizálni.
Dr. Katona Miklósné: A Bükkszék és a strand honlapjára is fel kell tetetni, valamint a Heves
Megyei Hírlapban, mint az előző esetben.
Zagyva Ferencné: A beérkezési határidő november 22. 16 órát javaslok, a döntési határidőre pedig
november 30. Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az
önkormányzat a Kft honlapján és a Heves Megyei Hírlapban kell megjelentetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
1. melléklet a ……/2013.(XI.05.) testületi határozathoz

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi
jogkörében eljárva
PÁLYÁZATOT
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.
A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos
próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint
Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335. Bükkszék, Fürdő út 10.
Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal.
Az ügyvezetői lényeges feladatok
- a Bükkszék Termálstrand Kft által a bükkszéki termálfürdő önálló üzemeltetése,
- a Kft irányítása,
- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése
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- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása,
- vendéglétszám növelése,
- fürdőigazgatói feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése
- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása
Pályázati feltételek
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- főiskolai, vagy egyetemi oklevél,
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS World, MS Excel)
- B kategóriás jogosítvány
Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- gyógy és strandfürdőben végzett szakmai gyakorlat,
- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épület gépész üzemmérnöki, pénzügyi,
vendéglátóipari végzettség
- idegen nyelv ismeret
- pályázati menedzsmentben való jártasság
- marketing ismeretek,
Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre
- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója
- szakmai önéletrajz
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem áll.
- a pályázó nyilatkozatát, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23.§ alapján nem
kizárt, vele szemben a Gt. 25.§-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.
- Milyen díjazásra tart igényt. A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyag nyilvánosságra hozható-e?
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. november 22. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat Zagyva Ferencné
polgármesternek címezve 3335. Bükkszék, Dobó út 1.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük
ráírni „Strand ügyvezetői pályázat”
A pályázatok elbírálási határideje: 2013. november 30.
A pályázat kiírója fenn tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Információ kérhető: Zagyva Ferencné polgármestertől 06/30- 625-1070 telefonszámon.
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
162/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az
önkormányzat a Kft honlapján és a Heves Megyei Hírlapban kell megjelentetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
1. melléklet a 162/2013.(XI.05.) testületi határozathoz.
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi
jogkörében eljárva
PÁLYÁZATOT
hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére.
A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos
próbaidő kikötésével.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint
Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335. Bükkszék, Fürdő út 10.
Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal.
Az ügyvezetői lényeges feladatok
- a Bükkszék Termálstrand Kft által a bükkszéki termálfürdő önálló üzemeltetése,
- a Kft irányítása,
- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése
- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása,
- vendéglétszám növelése,
- fürdőigazgatói feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése
- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása
Pályázati feltételek
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- főiskola, vagy egyetemi oklevél,
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS World, MS Excel)
- B kategóriás jogosítvány
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Pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- gyógy és strandfürdőben végzett szakmai gyakorlat,
- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épület gépész üzemmérnöki, pénzügyi,
vendéglátóipari végzettség
- idegen nyelv ismeret
- pályázati menedzsmentben való jártasság
- marketing ismeretek,

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre
- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója
- szakmai önéletrajz
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyző által hitelesített
másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példány, amely igazolást tartalmaz
arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt nem áll.
- a pályázó nyilatkozatát, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23.§ alapján nem
kizárt, vele szemben a Gt. 25.§-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja.
- Milyen díjazásra tart igényt. A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
- A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyag nyilvánosságra hozható-e?
A pályázat beérkezésének határideje: 2013. november 22. 16.00 óra
A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat Zagyva Ferencné
polgármesternek címezve 3335. Bükkszék, Dobó út 1.
A pályázatot postai úton vagy személyesen lehet benyújtani zárt borítékban. A borítékra kérjük
ráírni „Strand ügyvezetői pályázat”
A pályázatok elbírálási határideje: 2013. november 30.
A pályázat kiírója fenn tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
Információ kérhető: Zagyva Ferencné polgármestertől 06/30- 625-1070 telefonszámon.

Zagyva Ferencné: Az átmeneti időszakban hogyan oldjuk meg az ügyvezetést?
Dr. Katona Miklósné: A nyáron hogyan működött?
Szűcsné Lehóczki Julianna: Én elvállaltam, mint megbízott ügyvezető.
Bozó Lászlóné: Az Alpolgármester Úr vállalja el.
Koska Pál: Minden nap dolgozok, én nem tudom bevállalni.
Kovács Dániel: Éva te is elvállalhatod, mert a tábor most zárva van.
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Tarjányi Lászlóné: Elővettem a nyári jegyzeteimet, mikor Dr. Simon Ferenc ügyvéd úr itt volt.
Közölte, hogy bármilyen formában működik így a strand az törvénytelen. Átmenetileg a hatáskört
kell átruházni, nem mint megbízott ügyvezetőnek, vagy ügyvezető helyettest, hanem a testület
megbízhatja bizonyos dolgokkal, mint dolgozót. Egyébként sincs a társasági törvény szerint
ügyvezető helyettes. Megbízzátok, Szűcsnét, mint alkalmazottat, a folyamatos napi működéshez
szükséges dolgokat ellássa, hogy a szállítóktól kapott számlákat, béreket fizesse. Ha ezt nem
teszitek meg, akkor minden kicsi döntéshez testületi ülést kell összehívni, hogy tulajdonosi döntés
legyen róla.
Szűcsné Lehóczki Julianna: Megbízott vezetőként nem vállalom, de mint dolgozóként igen, csak az
utaláshoz kérek ellenjegyzést.
Tarjányi Lászlóné: Az ellenjegyzést nem ismeri a társasági törvény.
Zagyva Ferencné: Nem ellenjegyzésként, de az utalás előtt átnézni. Editke és Éva elvállaljátok?
Dr. Katona Miklósné: A nyáron is te írtad alá Marika, csináld most is.
Zagyva Ferencné: Rendben van. Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi
határozati javaslatot:
A Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – a gazdasági társaság legfőbb
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott hogy
1. Szente János ügyvezető próbaidő végén írásban benyújtott felmondását elfogadja, és az
ügyvezető foglalkoztatási jogviszonyát 2013. október 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
2. A Képviselő-testület 2013. november 1. napjától a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Kft) ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig utasítja
Szűcsné Lehoczki Juliannát, mint a Kft alkalmazottját, hogy a Kft és az üzemeltetésében lévő
strandfürdő folyamatos működéséhez szükséges, rendszerességgel jelentkező és aláírt szerződésen
alapuló kifizetéseket ( munkabérek, közüzemi számlák, szerződéses kötelezettségek, konyha
működéséhez szükséges árubeszerzések) határidőben teljesítse.
3. A 2. pontba nem tartozó – nettó 100 ezer forint feletti összegű – kifizetések esetén a tulajdonos
önkormányzat előzetes engedélye szükséges a teljesítéshez. Új kötelezettséget csak a tulajdonos
önkormányzat jóváhagyásával vállalhat. Felhatalmazza a Képviselő-testület, hogy az egyéb
munkáltatói jogokat gyakorolja a Kft jelenlegi alkalmazottjai felett.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az utalások előtt a megbízott dolgozóval egyeztesse
kifizetéseket.
határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Szűcsné Lehoczki Julianna
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
163/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – a gazdasági társaság legfőbb
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott hogy
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1. Szente János ügyvezető próbaidő végén írásban benyújtott felmondását elfogadja, és az
ügyvezető foglalkoztatási jogviszonyát 2013. október 31. napjával közös megegyezéssel
megszünteti.
2. A Képviselő-testület 2013. november 1. napjától a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű
Társaság (továbbiakban: Kft) ügyvezetői álláshelyére kiírt pályázat eredményes elbírálásáig utasítja
Szűcsné Lehoczki Juliannát, mint a Kft alkalmazottját, hogy a Kft és az üzemeltetésében lévő
strandfürdő folyamatos működéséhez szükséges, rendszerességgel jelentkező és aláírt szerződésen
alapuló kifizetéseket ( munkabérek, közüzemi számlák, szerződéses kötelezettségek, konyha
működéséhez szükséges árubeszerzések) határidőben teljesítse.
3. A 2. pontba nem tartozó – nettó 100 ezer forint feletti összegű – kifizetések esetén a tulajdonos
önkormányzat előzetes engedélye szükséges a teljesítéshez. Új kötelezettséget csak a tulajdonos
önkormányzat jóváhagyásával vállalhat. Felhatalmazza a Képviselő-testület, hogy az egyéb
munkáltatói jogokat gyakorolja a Kft jelenlegi alkalmazottjai felett.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az utalások előtt a megbízott dolgozóval egyeztesse
kifizetéseket.
határidő: azonnal
Felelős: polgármester, Szűcsné Lehoczki Julianna

VI. Napirendi pont: Előterjesztés étkezési szolgáltatási szerződésre.
Előterjesztés: csatolva
Előterjesztő: polgármester
Zagyva Ferencné: Megkaptátok a közétkeztetési szerződés tervezetet, csak az a gond, ha
elfogadjuk, nincs ügyvezető, nincs aki aláírja.
Vígh Lászlóné: A szerződés-tervezetben az ügyvezető 790 Ft eladási árat javasolt a szociális
étkeztetési eladási árra, én viszont 701 Ft bruttó összeget javaslok elfogadásra a tervezet szerint,
mert így az önkormányzatnak nem kell kiegészíteni saját forrásból a vásárolt élelmezést. Az
étkeztetésihez kapott állami támogatás és a személyi térítési díj összege fedezetet nyújthat a
vásárolt élelmezésre Amennyiben nem ezt azt összeget fogadjátok el, úgy a különbözetet az
önkormányzatnak ki kell fizetni a strandnak.
Dr. Katona Miklósné: Az adagok kihozhatók ennyiből?
Vígh Lászlóné: Igen.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel a következő határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 01-től megrendeli a
közétkeztetés ellátását az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszéki Termálstrand Kft
vállalkozótól az alábbi tartalommal:
a) Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b) Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg ebéd
biztosítását.
c) Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását ( tízórai , ebéd, uzsonna )
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti vállalkozói
szerződést aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
melléklet a …./2013.(XI.05.) testületi határozathoz
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről: Bükkszék Község Önkormányzata (Képviseli: Zagyva Ferencné.
polgármester), 3335 BÜKKSZÉK.,Dobó út 1. Adószám:15378015-2-10 mint megrendelő –
továbbiakban: Megrendelő -,
másrészről:Bükkszék Termálstrand Kft.(Képviseli: Szente János
ügyvezető)3335 Bükkszék Fürdő ú.10..cim Adószám: 13472292-2-10 mint vállalkozó –
továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon a következő feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja
a.,Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b.,Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg
ebéd biztosítását.
c. Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását ( tízórai , ebéd,
uzsonna )

2.

A szerződés tartalma:

2.1 Megrendelő heti rendszerességgel – megelőző hét péntek 12.00 óráig – megrendeli írásban
Vállalkozótól a szállítandó mennyiséget. A megrendelés napi módosítási határideje: a teljesítést
megelőző nap 16 óra.
2.2 A Vállalkozó a tárgyheti étlapot megelőző hét csütörtök 12.00 óráig Megrendelőhöz eljuttatja.
2.3 Vállalkozó a megrendelt adagokat az étkeztetésben részesülőknek az alábbiak szerint adja át:
A megrendelt ételeket a telephelyén adja át (Bükkszék Fürdő út.10. önkiszolgáló étterem )
A szociális étkezésben részesülőknek a Vállalkozó ételszállító edényt biztosit. A kiszállítás a
Megrendelő feladata.
2.4 A Vállalkozó az adagok átvételét az igénybevevőkkel, illetőleg az átvevővel igazoltatja.
2.5 A Vállalkozónak az étkeztetés szolgáltatása során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó
hatályos jogszabályokat. A szerződés megkötésekor különösen figyelembe veendő
jogszabályok jegyzéke a szerződés 1.sz. melléklete szerintiek.
2.6 Szolgáltató a nyersanyag és tápérték mennyiségek megállapításánál a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet mellékletében foglaltak szerinti anyaghányadot biztosítja.
3 Vállalkozói díj:
3.1 A Vállalkozó a tárgyhót követő hó 06-ig számlát bocsát ki a Megrendelőnek.
38

A számla melléklete az írásos megrendelő egy példánya és az átvétel igazolásának egy
példánya.
Megrendelő a számlát 8 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 6280037611027652 számú számlájára.
3.2. Az étkeztetés díját a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
3.3. A 2. sz. melléklet szerinti díjak – vismajor kivételével – évente 2 alkalommal módosíthatók. A
Vállalkozó a módosítást a tervezett bevezetést megelőzően legalább 30 nappal köteles
kezdeményezni.
4. A szerződés tartama:
4.1 A szerződődést a felek 2013.november 01-től kezdéssel, határozatlan időre kötik. A felek
rögzítik, hogy a Bükkszéki Ifjúsági Tábor nyitvatartása idején a 1 pont szerinti étkeztetési
szolgáltatást a Tábor konyhájából biztosítja az Önkormányzat. Az Önkormányzat a Tábor nyitása
és zárása időpontjáról értesíti a vállalkozót.
4.2 A szerződés azonnali hatállyal megszűnik:
• ha a vállalkozó elveszíti jogát a szolgáltatás nyújtására,
• ha nem tartja be a 2.5. pontban foglaltakat, ezért egyeztetésre kerül sor, és az 30
napon belül eredménytelen.
4.3. Felek a szerződést közös megegyezéssel, vagy rendes felmondás esetén 2 havi felmondási
idővel szüntethetik meg.
4.4 A Megrendelő ellenőriztetheti a kiszállított ételek minőségét, tápanyagtartalmát. Amennyiben
a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1 hónapos)
minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel
ellenőriztetni. Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a
megrendelő jogosult 2 hónapos felmondási idővel felmondani a szerződést.
4.5 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban (sürgős esetben telefonon) a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak
várható elhúzódásáról és okairól és haladéktalanul köteles pótolni az ellátást.
4.6 Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályoknak szándékos, illetve neki
felróható módon való megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, szállítási elmaradás), teljes
kárfelelősséggel tartozik Megrendelőnek, az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
4.7 A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályok betartására és ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor
jogosult ÁNTSZ útján ellenőrizni az ellátás körülményeit (tisztasági, közélelmezési
előírások betartását és a szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és mennyiségi paramétereit.
Szolgáltató az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges
felvilágosításokat, mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani.

4.8 A jelen szerződésben és mellékleteiben nem érintett és nem szabályozott kérdések tekintetében
a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek
egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, a vita eldöntésére, kikötik hatáskörtől függően –az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
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4.9 Felek esetleges vitáikat elsősorban egyeztetés keretében szándékoznak megoldani.
A jelen szerződés 4 számozott oldalból álló 4 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés csak mellékleteivel érvényes.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
2. sz. melléklet: A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
1. 62/2011.(VI.30.) VM. rendeletet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről

2. 68/2007. (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
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2. sz. melléklet

A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
2013.11.01-től visszavonásig
Ebéd
Igénybevevők

Eladási ár bruttó (Ft)

Alkalmazotti,

611

Szociális ellátottak

701

óvodai étkezés

750

polgármester
Megrendelő

ügyvezető
Vállalkozó

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
164/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 01-től megrendeli a
közétkeztetés ellátását az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszéki Termálstrand Kft
vállalkozótól az alábbi tartalommal:
a) Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b) Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg ebéd
biztosítását.
c) Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását ( tízórai , ebéd, uzsonna )
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti vállalkozói
szerződést aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
melléklet a 164/2013.(XI.05.) testületi határozathoz
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS
KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA
amely létrejött egyrészről: Bükkszék Község Önkormányzata (Képviseli: Zagyva Ferencné.
polgármester), 3335 BÜKKSZÉK.,Dobó út 1. Adószám:15378015-2-10 mint megrendelő –
továbbiakban: Megrendelő -,
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másrészről:Bükkszék Termálstrand Kft.(Képviseli: Szente János
ügyvezető)3335 Bükkszék Fürdő ú.10..cim Adószám: 13472292-2-10 mint vállalkozó –
továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon a következő feltételekkel:
3.

A szerződés tárgya:
A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja
a.,Bükkszék község szociálisan rászoruló lakosai részére napi egyszeri meleg ebéd étkeztetés
biztosítását,
b.,Bükkszék község önkormányzat alkalmazottai – igény esetén vendég – napi egyszeri meleg
ebéd biztosítását.
c. Bükkszék község óvodájába járó gyermekek napi 3 étkezés biztosítását ( tízórai , ebéd,
uzsonna )

4.

A szerződés tartalma:

2.4 Megrendelő heti rendszerességgel – megelőző hét péntek 12.00 óráig – megrendeli írásban
Vállalkozótól a szállítandó mennyiséget. A megrendelés napi módosítási határideje: a teljesítést
megelőző nap 16 óra.
2.5 A Vállalkozó a tárgyheti étlapot megelőző hét csütörtök 12.00 óráig Megrendelőhöz eljuttatja.
2.6 Vállalkozó a megrendelt adagokat az étkeztetésben részesülőknek az alábbiak szerint adja át:
A megrendelt ételeket a telephelyén adja át (Bükkszék Fürdő út.10. önkiszolgáló étterem )
A szociális étkezésben részesülőknek a Vállalkozó ételszállító edényt biztosit. A kiszállítás a
Megrendelő feladata.
2.7 A Vállalkozó az adagok átvételét az igénybevevőkkel, illetőleg az átvevővel igazoltatja.
2.8 A Vállalkozónak az étkeztetés szolgáltatása során be kell tartani a közétkeztetésre vonatkozó
hatályos jogszabályokat. A szerződés megkötésekor különösen figyelembe veendő
jogszabályok jegyzéke a szerződés 1.sz. melléklete szerintiek.
2.9 Szolgáltató a nyersanyag és tápérték mennyiségek megállapításánál a vendéglátó-ipari
termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló
62/2011. (VI. 30.) VM rendelet mellékletében foglaltak szerinti anyaghányadot biztosítja.
3 Vállalkozói díj:
3.1 A Vállalkozó a tárgyhót követő hó 06-ig számlát bocsát ki a Megrendelőnek.
A számla melléklete az írásos megrendelő egy példánya és az átvétel igazolásának egy
példánya.
Megrendelő a számlát 8 banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 6280037611027652 számú számlájára.
3.2. Az étkeztetés díját a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
3.3. A 2. sz. melléklet szerinti díjak – vismajor kivételével – évente 2 alkalommal módosíthatók. A
Vállalkozó a módosítást a tervezett bevezetést megelőzően legalább 30 nappal köteles
kezdeményezni.
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5. A szerződés tartama:
4.1 A szerződődést a felek 2013.november 01-től kezdéssel, határozatlan időre kötik. A felek
rögzítik, hogy a Bükkszéki Ifjúsági Tábor nyitvatartása idején a 1 pont szerinti étkeztetési
szolgáltatást a Tábor konyhájából biztosítja az Önkormányzat. Az Önkormányzat a Tábor nyitása
és zárása időpontjáról értesíti a vállalkozót.
4.2 A szerződés azonnali hatállyal megszűnik:
• ha a vállalkozó elveszíti jogát a szolgáltatás nyújtására,
• ha nem tartja be a 2.5. pontban foglaltakat, ezért egyeztetésre kerül sor, és az 30
napon belül eredménytelen.
4.3. Felek a szerződést közös megegyezéssel, vagy rendes felmondás esetén 2 havi felmondási
idővel szüntethetik meg.
4.4 A Megrendelő ellenőriztetheti a kiszállított ételek minőségét, tápanyagtartalmát. Amennyiben
a Szolgáltató által ellátott élelmezésben a Megrendelő által tartós (legalább 1 hónapos)
minőségromlás tapasztalható, a Megrendelő jogosult a minőséget szakértővel
ellenőriztetni. Amennyiben a szakértői vélemény a minőségromlást megerősíti, úgy a
megrendelő jogosult 2 hónapos felmondási idővel felmondani a szerződést.
4.5 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szolgáltató számára olyan körülmény áll
elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szolgáltatónak haladéktalanul
értesítenie kell írásban (sürgős esetben telefonon) a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak
várható elhúzódásáról és okairól és haladéktalanul köteles pótolni az ellátást.
4.6 Szolgáltató vállalja, hogy a teljesítésre vonatkozó jogszabályoknak szándékos, illetve neki
felróható módon való megsértése esetén (pl. minőségi kifogás, szállítási elmaradás), teljes
kárfelelősséggel tartozik Megrendelőnek, az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni.
4.7 A Szolgáltató kötelezettséget vállal továbbá az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi
szabályok betartására és ellenőrizhetőségére. Ennek érdekében Megrendelő bármikor
jogosult ÁNTSZ útján ellenőrizni az ellátás körülményeit (tisztasági, közélelmezési
előírások betartását és a szállítást, stb.), a szolgáltatás minőségi és mennyiségi paramétereit.
Szolgáltató az ilyen ellenőrzéseket köteles lehetővé tenni és a szükséges
felvilágosításokat, mintákat az ellenőrzést végző személyek számára biztosítani.

4.8 A jelen szerződésben és mellékleteiben nem érintett és nem szabályozott kérdések tekintetében
a Ptk. rendelkezései az irányadók. A jelen szerződést érintő vitás kérdéseket a felek
egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetére, a vita eldöntésére, kikötik hatáskörtől függően –az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
4.9 Felek esetleges vitáikat elsősorban egyeztetés keretében szándékoznak megoldani.
A jelen szerződés 4 számozott oldalból álló 4 darab eredeti példányát a felek, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés csak mellékleteivel érvényes.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
2. sz. melléklet: A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
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1.sz. melléklet
A közétkeztetés során különösen figyelembe veendő jogszabályok jegyzéke
3. 62/2011.(VI.30.) VM. rendeletet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszerbiztonsági feltételeiről

4. 68/2007. (VII.26) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes
élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
2. sz. melléklet

A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai
2013.11.01-től visszavonásig
Ebéd
Igénybevevők

Eladási ár bruttó (Ft)

Alkalmazotti,

611

Szociális ellátottak

701

óvodai étkezés

polgármester
Megrendelő

750

ügyvezető
Vállalkozó

VII. Napirendi pont: Egyebek.
Rendőrlakás
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a Rendőrség részéről Pap János parancsnok Urat. A rendőr
szolgálati lakást a Heves Megyei Tanács építette és a bérlő kijelölési jogot a Főkapitányság kapta
meg. A lakás bérleti szerződését július 1-el megkötöttük. A gazkazán cseréjével már az előző
ülésen is foglalkoztunk. Akkor is elmondtuk, hogy a bérbeadónak a kötelessége, hogy az
összkomfortosan kiadott lakásban a fűtés biztosítsuk. Megvettem a gázkazánt, ami a 100 ezer forint
volt, amennyivel rendelkezem a testület jóváhagyása nélkül. Ezután derült ki, hogy a csöveket is ki
kell cserélni, valamint több fajta engedélyt is be kell szerezni. Ez már a 100 ezer forintos
összeghatárt meghaladta, mert 194 ezer forint körüli az összeg, ezért kértem 2 árajánlatot. Ezt a
múlt ülésen nem szavaztátok meg.
Koska Pál: Ez nem igaz, hogy nem szavaztuk meg, mert a tájékoztatásodat tudomásul vettük.
Nem volt szavazás. Én akkor is mondtam, hogy nem szeretném, ha a kisgyerek fagyoskodna. Azt
mondtam, vedd úgy szét a számlákat, hogy a 100 ezer forintba beleférjen.
Zagyva Ferencné: Többször feltettem szavazásra, de ti nem szavaztatok, nem hagytátok jóvá. Még
arról sem voltatok hajlandók szavazni, hogy tudomásul veszitek a tájékoztatást.
Kovács Dániel: Miért az egyebekben szerepel ez az ügy? A gázkazán számláját ide tudod már
adni?
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Zagyva Ferencné: A gázkazán számla már lent van Sirokban elfelejtettem felkérni, de hidd el,
hogy a nettó 100 ezer forintot nem haladja meg. Van 2 árajánlatom. Fűtésről gondoskodni kell.
Koska Pál: El lett fogadva, hogy megcsináltathatod.
Zagyva Ferencné: Nem fogadtátok el.
Zagyva József: Én az előző testületi ülés előtt beszéltem az Alpolgármester Úrral. Kértem, hogy
oldjátok meg ezt az ügyet. Te megígérted, hogy meg fogjátok szavazni. Pali nem szavaztad meg.
Hazudtál nekem.
Koska Pál: Nem hazudtam.
Zagyva Ferencné: De igen Pali, nekem is megígérted előtte való este, hogy megszavazod, és a volt
Kmb-nek is. Hazudtál.
Dr. Katona Miklósné: Azért nem szavaztuk meg, mert az időpontokkal volt gond. Nem előre
tájékoztattál bennünket, hanem utólag próbáltad meg.
Zagyva Ferencné: A szeptemberben volt ülés és közben csak rendkívüli volt, de a következő rendes
ülésen pedig tájékoztattalak benneteket és kértem be árajánlatokat. Köszöntöm Pap János Urat a
Pétervásárai Rendőrőrs parancsnokát akinek átadom a szót.
Pap János: Üdvözlöm a jelenlévőket. Mint a Polgármester Asszony is elmondta a Megyei Tanács
építette ezt az épületet és a Főkapitányság bérlő kijelölési jogot kapott, amihez ragaszkodunk. Igaz,
hogy a jelenlegi KMB-nek van lakása és nem kéri a szolgálati lakást, , de ha most kiadjuk másnak
és a következő KMB-nek kell, akkor nem tudunk adni nekik, tehát nem lesz körzeti megbízottunk.
A Főkapitány Úr levelet küldött, amit most felolvasok. Még egy mondatot tennék, hozzá, hogy a
nem döntés is döntés. Köszönöm a figyelmüket.
Zagyva Ferencné: A rendelkezésemre álló 100 ezer forintig döntöttem, a fölötte lévő részt
behoztam a testület elé azon kívül nem vagyok műszaki ember, hogy előre látnom kellett volna azt,
hogy a kazáncsere mellett csövek kicserélésre is szükség lesz. Akkor most mi a gond? Támogatni
kell szerintem, hogy még egy rendőr van a faluban. A megoldást kellene megkeresni, nem pedig
támadni.
Kovács Dániel: Nem vagy műszaki ember ezt elfogadjuk, miért gáz kazánt építünk be, amikor a
fával tüzelés olcsóbb. Az SZMSZ-ben 100 ezer forint van meghatározva döntési jogodnak. Hány
forintot emeltek le a számlánkról végül.
Zagyva Ferencné: A fűtésszámlát a rendőr fizeti és ők a gázkazánt kérték. Nettó 100 ezer forintot
fizettem érte, az áfát visszakapja az önkormányzat. A költségvetést is nettóban tervezzük.
Kovács Dániel: Tehát bruttó 127 ezer forintot.
Zagyva Ferencné: Segítő készséget sose látok bennetek. Mindig csak a kritikát. Zárjuk le ezt a
témát.
Dr. Katona Miklósné: Hogyan értesültünk ezekről a dolgokról. Az a baj, hogy mindig utólag szólsz
mindenről.
Koska Pál: Tedd fel szavazásra.
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Keményné Pozsik Éva a lakosság részéről: Most tényleg 27.000 Ft-ról vitáztok és nem azt nézitek,
hogy a kisgyermekes rendőrnek legyen fűthető lakása? Szavazzatok!
Dr. Katona Miklósné: Ha új orvosunk lesz, neki milyen szolgálati lakást adunk?
Zagyva Ferencné: Szavazásra tenném fel a két árajánlatot. Az egyik Attila árajánlata 194 ezer
forint, a másik a Varga János noszvaji vállalkozó ajánlata 152 forint a bevizsgálási díj nélkül, ami
az előzőben 35 ezer forint volt, tehát bruttó 187 ezer forintra jön ki az összeg.
Koska Pál: Ígéretet teszel itt most mindenki előtt, hogy a következőkben előre fogsz szólni?
Dr. Katona Miklósné: Most november 5.-e 18,23 perc van, mostantól fogva semmit nem szavazok
meg utólag. Ezt kérem a jegyzőkönyvbe rögzíteni.
Zagyva Ferencné: Természetesen megígérem Pali, de ezt már ha tudtátok Ti is szeptemberben,
hogy a kazán nem jó. Ti miért nem kérdeztétek meg? A csövek cseréjét most fogjuk megoldani
nincs még megrendelve sem.
Kovács Dániel: Attila tud számlát adni?
Zagyva Ferencné: Nem ő adja a számlát, de természetesen számla lesz.
Bozó Lászlóné: Egy régebbi ülésen ti mondtátok, hogy számla nélkül benzinér csináltassuk meg a
hivatal autóját.
Kovács Dániel: Most kérem ezt jegyzőkönyvbe venni, hogy én fogom megcsináltatni az autót a
saját pénzemen és úgy, hogy még csere autót is biztosítok az ebédhordásra.
Koska Pál: Megnézhetném szakmai szemmel az árajánlatokat? Egyébként szerintem az olcsóbbat
kell elfogadni.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Rendőr szolgálati lakás Bükkszék,
Fürdő út 7. szám alatti ingatlanban a gázkazán bekötéséhez szükséges kazánház fűtési rendszer
átalakítási munkálatok kivitelezését megrendeli Varga János noszvaji vállalkozótól az árajánlatban
benyújtott bruttó 152.019.-Ft vállalkozói díj ellenében. A díj nem tartalmazza a kazán beüzemelési
és engedélyezési költségeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
165/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Rendőr szolgálati lakás Bükkszék,
Fürdő út 7. szám alatti ingatlanban a gázkazán bekötéséhez szükséges kazánház fűtési rendszer
átalakítási munkálatok kivitelezését megrendeli Varga János noszvaji vállalkozótól az árajánlatban
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benyújtott bruttó 152.019.-Ft vállalkozói díj ellenében. A díj nem tartalmazza a kazán beüzemelési
és engedélyezési költségeit.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Sirok Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosítása.
Tarjányi Lászlóné: Megkaptátok az írásos előterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés
hozzászólás?
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

teszi

fel

szó

szerint

az

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
166/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 854.000 Ft-tal megemelik és 51.960.000 Ft-ban , azaz Ötvenegy millió
kilencszázhatvanezer forintban állapítja meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- működési bevétel 79.000 Ft,
- működési célú pénzeszköz átvétel 775.000 Ft
A kiadási előirányzatot 854.000 Ft-tal megemelik és 51.960.000 Ft-ban azaz Ötvenegy millió
kilencszázhatvanezer forintban állapítja meg. A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és
összegekkel emeli meg:
- Személyi jellegű kiadások 612.000 Ft
- Járulékok 163.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 79.000 Ft
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását Sirok
Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Sirok Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítéséről.
Tarjányi Lászlóné: Szintén előttetek van az írásos előterjesztést. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés
hozzászólás?
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés szerinti határozati javaslatot:

teszi

fel

szó

szerint

az
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
167/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetése harmadik negyedévi teljesítését 51.960.000 Ft módosított bevételi előirányzattal,
40.739.000 Ft teljesített bevétellel, 51.960.000 Ft módosított kiadási előirányzattal, 38.392.000 Ft
teljesített kiadással, a csatolt kimutatás szerint elfogadják.
Felhívják a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata költségvetésébe építse
be.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
KÖZVIL megállapodás módosítása
Zagyva Ferencné: A megállapodás módosításának tervezetét kiküldtük. A 2013. évi most 17,20
Ft/kWh, a megállapodás szerint 2014. évre 16,07 Ft/kWh lesz. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés,
hozzászólás? Ha nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt-vel (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) a közvilágítás ellátására kötött
megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti díjjal és tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
168/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt-vel (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) a közvilágítás ellátására kötött
megállapodás módosítását az előterjesztés szerinti díjjal és tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Tájékoztatás
Zagyva Ferencné: A marketingesek részéről megkaptuk a részletes beszámolót, melyet
megkaptatok. Az óvodások Budapesti kirándulását Koska Pál alpolgármester kérésére, javaslatára
kifizette az önkormányzata nettó 78.500.-Ft értékben. A kútfúrási engedély végrehajtásának
felfüggesztéséről biztosan mindenki kapott levelet Klinger Úrtól. Ő nem velünk pereskedik, hanem
a Környezetvédelmi és Vízügyi Hatósággal. A bíróság nem visszavonta az engedélyünket, csak a
bírósági döntésig felfüggesztette.
Ovisok térítési díj különbözete
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Vígh Lászlóné: Az óvodások étkeztetési térítési díj és a strand-vásárolt élelmezésért kifizetett
különbözet miatt 231.421.-Ft-ot kell az önkormányzatnak megtéríteni a Siroki Önkormányzatnak.
A költségvetésben ez az összeg nincs tervezve, ezért jóvá kell hagynia a testületnek.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja, hogy a bükkszéki óvodások
étkeztetési feladatához – a vásárolt élelmezés és a térítési díj különbözeteként kimutatott 234.421.-Ft azaz Kettőszázharmincnégyezer-négyszázhuszonegy forint az intézményfenntartó
társulás székhelye szerinti Sirok Községi Önkormányzat részére átutalásra kerüljön.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
169/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület elfogadja, hogy a bükkszéki óvodások
étkeztetési feladatához – a vásárolt élelmezés és a térítési díj különbözeteként kimutatott 234.421.-Ft azaz Kettőszázharmincnégyezer-négyszázhuszonegy forint az intézményfenntartó
társulás székhelye szerinti Sirok Községi Önkormányzat részére átutalásra kerüljön.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:azonnal
Felelős:polgármester
ELMŰ-ÉMÁSZ tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése
Vígh Lászlóné: Az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft. a Bükkszék, Hársfa út 829 hrsz-u ingatlan villamos
energiai ellátás földkábeles csatlakozó vezeték bekötéséhez tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulást kért.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft a bükkszéki 829 hrsz-on nyilvántartott, ingatlan
földkábeles villamos energiai ellátása érdekében a az önkormányzati tulajdonban álló Hársfa utcát
az építési munkák során igénybe vegye az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
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6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
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 képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
170/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Kft a bükkszéki 829 hrsz-on nyilvántartott, ingatlan
földkábeles villamos energiai ellátása érdekében a az önkormányzati tulajdonban álló Hársfa utcát
az építési munkák során igénybe vegye az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
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 képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vízbekötés a Fürdő utcában
Tarjányi Lászlóné: Az ÉRV Zrt. vízbekötést tervez a Bükkszék, Fürdő út 148/7 hrsz-u ingatlanhoz,
ezért kért tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az önkormányzattól.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ÉRV Zrt. a bükkszéki 148/7 hrsz-on nyilvántartott ingatlan vízbekötése
érdekében a az önkormányzati tulajdonban álló Fürdő utcát az építési munkák során igénybe vegye
az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
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 képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
170/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ÉRV Zrt. a bükkszéki 148/7 hrsz-on nyilvántartott ingatlan vízbekötése
érdekében a az önkormányzati tulajdonban álló Fürdő utcát az építési munkák során igénybe vegye
az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
A képviselőtestület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1) , 46.
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§(1) bek. a) pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

FŐSPED-INVEST Kft. közműfejlesztési hozzájárulása
Zagyva Ferencné: Varga János a FŐSPED-INVEST Kft. ügyvezetője amikor elkezdtük a strand
beruházást a hitel benyújtása előtt kisegítette az önkormányzatot a régi orvosi rendelő
megvásárlásával, ami 8,5 millió forint volt, és 3 millió forintot a telkeinek a közműfejlesztési
hozzájárulásra. Abban a nyilatkozatban kötelezettséget vállaltunk, hogy ezt az összeget kamatokkal
együtt visszafizetjük, ha a szennyvízhálózatra történő csatlakozást nem tudjuk biztosítani 2012
március 31-ig. Eddig nem kérte, de most szeretné megkapni a 3 millió forintot kamatok nélkül.
Jogosan kéri vissza, kisegített bennünket, szerintem nem kellene akadályt gördíteni, hogy
visszafizessük. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a FŐSPEDINVEST Kft. (képviseli: Varga János ügyvezető) kérelmére visszafizeti a 2010. évben befizetett 3
millió azaz Hárommillió forint összegű közműfejlesztési hozzájárulást, mivel a bükkszéki
pénzbánya dűlőben lévő építési telkeknél a megállapodás részét képező szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítését az önkormányzat nem tudta megvalósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedést megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
172/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a FŐSPEDINVEST Kft. (képviseli: Varga János ügyvezető) kérelmére visszafizeti a 2010. évben befizetett 3
millió azaz Hárommillió forint összegű közműfejlesztési hozzájárulást, mivel a bükkszéki
pénzbánya dűlőben lévő építési telkeknél a megállapodás részét képező szennyvízcsatorna-hálózat
kiépítését az önkormányzat nem tudta megvalósítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedést megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Strand
Zagyva Ferencné: A ZÁÉV Zrt. az 1 milliárd forintos strandfürdő beruházás szerződés része volt,
hogy kamatot érvényesíthet. Az 1 milliárd forinton felül csinált olyan munkákat a ZÁÉV, amik
szükségszerűek voltak, de nem jól dokumentáltak le, ezért nem tudják érvényesíteni az
önkormányzatnál. Ennek az összege 28 millió forint volt. Viszont a késedelmi kamatot, ami
22.144.659.-Ft kérik. Bár ezeket a számlákat nem mi, hanem az MNB és NFÜ utalta. Ezt a
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késedelmi kamatot egy összegben nem tudjuk kifizetni, ezért voltunk fent Budapesten Edittel
tárgyalni. Akkor azt ígérte a ZÁÉV igazgatója, hogy fog tájékoztatni levélben erről, hogy
elfogadják-e. Még ez idáig nem kaptam semmi értesítést.
Koska Pál: Nem értem miért írunk le mást, mint ami van. Miért késedelmi kamatként fizetünk?
Zagyva Ferencné: Mi nem úgy van leírva? A 28 millió forintot nem tudják érvényesíteni az
önkormányzatnál, de a késedelmi kamatot igen, bár ez nem a mi hibánk.
Dr. Katona Miklósné: Nem mondasz igazat, mert ez nem kamat, hanem a pótmunka díja.
Zagyva Ferencné: A pótmunkát nem, a késedelmi kamatot pedig jogosan követelheti a ZÁÉV.
Kovács Dániel: Pótmunkák mögött nincs testületi határozat.
Koska Pál: A pótmunkák dokumentálása nem jó, elvártuk volna, hogy ezt rendesen
ledokumentálják.
Zagyva Ferencné: Pali ott voltál végig az építkezésen reggeltől estig. Szente Janinak, mint műszaki
vezetőnek kellett volna jelezni. Senki nem szólt.
Koska Pál: Gázpénzes történet lesz ebből, amihez nem adom a nevem. Furcsa dolog, hogy kamatot
fizetünk és pótmunkát számolunk el.
Bozó Lászlóné: Jól értem Pali, neked csak a névvel van gondod?
Zagyva Ferencné: Semmi hazugság nincs benne. Erről csak tájékoztattam a képviselő testületet.
Közmeghallgatás
Zagyva Ferencné: A közmeghallgatást javaslom november 26.-ra testületi ülés előtt.
Dr. Katona Miklósné: Legyen külön, hétfőn legyen a testületi ülés.
Zagyva Ferencné: A közmeghallgatás legyen november 26.-án, a testületi ülés pedig november 27.én. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a közmeghallgatás
időpontja 2013. november 26, a soron következő testületi ülés 2013. november 27. A Képviselő
testület megbízza a polgármestert, hogy a lakosságot értesítse a közmeghallgatás időpontjáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
173/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közmeghallgatás időpontjának 2013.
november 26-át, a soron következő rendkívüli testületi ülés időpontjának 2013. november 27-ét
jelöli meg. A Képviselő testület megbízza a polgármestert, hogy a lakosságot értesítse a
közmeghallgatás időpontjáról.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Orvos
Zagyva Ferencné: Dr. Shakarneh Subhi doktor még nem adott választ, hogy vállalja-e a praxist.
Jelenleg Palesztinában van. A jövő héten megjön és nyilatkoztatni fogom.

Hulladékszállítás
Vígh Lászlóné: Év végével lejár a hulladékszállítási szerződés. Jelenleg a közbeszerzési eljárás
megindításának nincsenek meg a feltételei, mivel a szolgáltatók minősítéssel még nem
rendelkeznek tudomásom szerint. Az egri Városgondozás Kft még nem rendelkezik minősítéssel,
ezért addig nem lehet közbeszerzést indítani, csak egy évre meghosszabbítani a szerződést. A
Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás felé is lehet megkereséssel élni, hogy az
önkormányzat őt kéri fel a szolgáltatás megszervezésével 2014. évre. Ha nem tudjuk megoldani a
hulladékszállítást, akkor a Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldja meg, de várható, hogy a
lakosságtól beszedhető díj és a szolgáltatás bekerülési költsége közötti különbözet megtérítését az
önkormányzattól kérni fogja akkor is a szolgáltató. Döntsön a testület, hogy kitől kérjünk ajánlatot?
Koska Pál: A PEVIK-től is kérhetünk árajánlatot.
Vígh Lászlóné: Sok önkormányzattal felmondta a PEVIK a szerződést, mert az önkormányzat nem
fizette ki a különbözetet. De természetesen ők is megkereshetők.
Dr. Katona Miklósné: Az egri Városgondozástól mindenképpen kérjünk. A szolgáltatással meg volt
elégedve a lakosság, jó színvonalú a szolgáltatásuk.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a 2014. évre szóló hulladék
gazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására a Városgondozás Eger Kft szolgáltatótól.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző.
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
174/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a 2014. évre szóló hulladék
gazdálkodási közszolgáltatási feladat ellátására a Városgondozás Eger Kft szolgáltatótól.
Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző.
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Közterület elnevezés
Vígh Lászlóné: A szeptemberi ülésen elfogadtátok, hogy a Ságvári utca új elnevezése Viola utca
legyen. A döntést kifüggesztettük a rendeletünkben előírt módon, mivel az ülésen vetődött fel az
előzőekben elfogadott Tordai utca elnevezési javaslat helyett a Viola utca elnevezés. A
kifüggesztés időtartama alatt a Ságvári utcai lakosok részéről írásban beadvány érkezett, hogy az
eredetileg tervezett Tordai László utca legyen a közterület új neve. A testület dönthet arról, hogy
saját hatáskörben visszavonja határozatát és a kérésnek helyt adva Tordai utcának nevezi el a
közterületet, vagy tudomásul veszi a lakossági észrevételt és nem változtatja meg döntését.
Dr. Katona Miklósné: Ha az ott lakók a Tordait akarják, akkor legyen az az utca neve.
Bozó Irén: Az iskolát is neki köszönhetjük, szerettük és díszpolgár is lett.
Koska Pál: Az legyen, amit a lakosság akar.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Endre utca lakói által
benyújtott beadvány alapján a 141/2013.(09.10.) testületi határozatot saját hatáskörben
visszavonja, és a következő határozatot hozza:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, az
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
Bükkszék község 90 hrsz-ú ingatlanával meghatározott „ Ságvári Endre utca” , közterületek
elnevezését 2013. december 1-i hatállyal „Tordai László utca” névre változtatja meg.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse a
szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a
közterület nyilvántartásába vezesse át továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási
adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 27.§ (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
határidő: értelem szerint
felelős: aljegyző
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
175/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ságvári Endre utca lakói által
benyújtott beadvány alapján a 141/2013.(09.10.) testületi határozatot saját hatáskörben
visszavonja, és a következő határozatot hozza:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglaltaknak megfelelően, az
egyes törvényeknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával
összefüggő módosításáról szóló 2012. CLXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
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Bükkszék község 90 hrsz-ú ingatlanával meghatározott „ Ságvári Endre utca” , közterületek
elnevezését 2013. december 1-i hatállyal „Tordai László utca” névre változtatja meg.
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a névváltozásról értesítse a
szükséges személyeket, szervezeteket, hivatalokat, a közterület nevének megváltozását a
közterület nyilvántartásába vezesse át továbbá a közterület ingatlan- nyilvántartási
adatainak átvezetése érdekében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 27.§ (5) pontjában meghatározott bejelentést tegye meg.
határidő: értelem szerint
felelős: aljegyző
Tűzoltóság
Koska Pál: A tűzoltó szertár építése megállt. 200 ezer forintot szeretnének kérni, hogy be tudják
fejezni.
Koska Győző: Csak a szarufák állnak, de a strand bontásakor a rosszabbik épület szarufáit kaptuk.
Kovács Dániel: Hol van a jobbik épület anyaga?
Zagyva Ferencné: Azt az épületet buldózer túrta szét és a vállalkozó megengedte a lakosságnak,
hogy elvigyenek amit akarnak.
Koska Győző: Tulajdon képen az önkormányzat tulajdona a tűzoltó épület mi csak felújítjuk.
Zagyva Ferencné: Számlátokon mennyi pénz van?
Koska Győző: Egyáltalán nincs rajta.
Zagyva Ferencné: Én is úgy tudom, hogy mínuszba vagytok, ezért én plusz 50 ezer forintot
javaslok. Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó
Egyesület számára 250 ezer forint támogatást szavaz meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
176/2013.(11.05.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék Önkéntes Tűzoltó Egyesület
számára 250 ezer forint támogatást szavaz meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Polgármester fegyelmi ügye
Dr. Katona Miklósné: A polgármester ellen fegyelmi eljárást indítsunk kötelességszegés miatt.
A jegyző utána nézett ennek?
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Tarjányi Lászlóné: Az eljárást a Képviselő-testület indíthatja meg, a testület tagjai közül 3 tagú
fegyelmi bizottságot hoz létre a kivizsgálásra. Amikor észrevettétek a kötelezettség szegést,
onnantól számítva 3 hónapon belül kell a fegyelmi eljárást megindítani.
Dr. Katona Miklósné: A 100 ezer forintos keretet, amivel rendelkezik túllépte, én úgy gondolom,
hogy ezért kellene vizsgálatot indítani. A fegyelmi eljárás indítását nem zárt ülésen kell tárgyalni?
Zagyva Ferencné: Nem kérem zárt ülés tartását, ragaszkodom a nyílt üléshez.
Tarjányi Lászlóné: Csak konkrét dolog miatt lehet a fegyelmi eljárást megindítani.
Dr. Katona Miklósné: Jó akkor azt mond meg, hogy hogyan tudom a számlákat és minden
levelezést megnézni 2010-től?
Tarjányi Lászlóné: Nem tudom biztosítani ezzel a hivatali létszámmal, hogy 2010-től minden
számlát azonnal átnézhess. A számlák megtekintésénél a köztisztviselőnek ott kell lennie, hogy a
helyére visszarakja.
Bozó Lászlóné: Szégyellem magam, hogy fegyelmi eljárást akarunk kezdeményezni olyan
polgármester ellen, aki ennyit tett a faluért, felépítette a fürdőt.
Dr. Katona Miklósné: Egyébként te Éva mit csinálsz itt egész nap. Írd le egy hétig , hogy naponta
mit csinálsz munkaidőben!
Bozó Lászlóné: Holnap Nagy Feri helyett még a reggelit és ebédet is én hordom. Rendben van le
fogom írni részletesen.
Tarjányi Lászlóné: Annyit dolgozott egész nyáron, hogy már régen szabadságon kellene lennie.
Koska Pál: Szerintem nincs értelme a fegyelmi eljárásnak.
Dr. Katona Miklósné: Rendben van, de én akkor is meg akarom nézni a számlákat 2010-től és nem
érdekel, hogy van-e dolgozó vagy nincs. Kérem kinyomtatva a naplókat.
Tarjányi Lászlóné: Rendben van, annak nincs akadálya.
Zagyva Ferencné: Rendben van, de arra kérlek benneteket, hogy próbáljunk összefogni a falu
érdekében ne csak az ellenségeskedés legyen.
Strand
Zagyva Ferencné: A péntek és szombat esti nyitva tartást meghosszabbítsuk 10 óráig?
Szűcsné Lehóczki Julianna: Javaslom, hogy a tervezőt fel kell hívni, hogy számolja ki a salvus
vizet és hogy ez érinti-e az üzemeltetési szerződést?
Zagyva Ferencné: Mi lenne, ha 10-kor nyitnánk?
Szűcsné Lehóczki Julianna: A salgótarjáni busz 8 és 9 órakor jön, amin sok nyugdíjas érkezik.
Koska Pál: Ha a falu lakossága azt szeretné, hogy két nap tovább legyen nyitva, akkor szavazzuk
meg.
Dr. Katona Miklósné: Julika, neked a munkaidőd hogyan lesz megoldva?
57

Bozó Lászlóné: Síposnét vond be.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – a gazdasági társaság legfőbb
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott hogy a Bükkszék Termálstrand Kft nyitva tartását 2013.
november 8-tól pénteki és szombati napokon 9.00 órától 22 óráig határozza meg.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
177/2013.(11.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója – a gazdasági társaság legfőbb
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott hogy a Bükkszék Termálstrand Kft nyitva tartását 2013.
november 8-tól pénteki és szombati napokon 9.00 órától 22 óráig határozza meg.
határidő: azonnal
felelős: polgármester
Dr. Katona Miklósné: Mindenki arra panaszkodik, hogy sok a dolgozó a strandon. Itt a lehetőség
küldjünk el most embert.
Koska Pál: Vállalja be az ügyvezető.
Kovács Dániel: Miért nem bükkszékiek dolgoznak a strandon?
Zagyva Ferencné: Az új ügyvezető vállalja fel, hogy elküldi a dolgozókat.
Koska Pál: Nem biztos, hogy az emberek elküldésével kell spórolni, talán, ha át lenne alakítva a
fűtési rendszer, nagyon sok gázt spórolnánk meg vele.
Bozó Lászlóné: Nem én vettem fel az embereket, szerintem is az ügyvezető dolga.
Kovács Dániel: Van próbaidős dolgozó?
Szűcsné Lehóczki Julianna: Igen 4 ember.
Dr. Katona Miklósné: Sok gond van a konyhával. Kellene olyan ember, aki irányítani tudná
rendesen. Az adagokkal van baj, néha olyan keveset adnak.
Zagyva Ferencné: Julika van-e olyan ügy jelenleg a strandon,ami testületi döntést igényel?
Szűcsné Lehóczki Julianna: Igen a Munkaügyi Központ felé történő elszámolások.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi most a kifizetetlen számla?
58

Bozó Lászlóné: Mennyi a pénze a strandnak jelenleg?
Szűcsné Lehóczki Julianna: A felhasználható 20 milliós hitelkeretből most 14.276.985.-Ft áll
rendelkezésre. A kifizetésre álló számla a strand és a büfé együtt kb. 8,2 millió forint, a munkabér 5
millió forint körül van, tehát összesen 13 millió forint körül van, amit ki kell fizetni.
Zagyva Ferencné: A tagi kölcsön visszafizetésének a határideje szerintem lejárt. Javaslom a
testületnek, hogy hosszabbítsuk meg a visszafizetési határidejét jövő év augusztusig. Ha kérdés,
hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Termálstand Kft. részére
kamatmentesen adott 5 millió forint tagi kölcsön 2013. szeptember 15-ig szóló futamidejét
meghosszabbítja 2014. augusztus 31-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
178/2013.(11.05.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Termálstand Kft. részére
kamatmentesen adott 5 millió forint tagi kölcsön 2013. szeptember 15-ig szóló futamidejét
meghosszabbítja 2014. augusztus 31-ig.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szűcsné Lehóczki Julianna: A garanciális javítások idejére a strandot 2 napra be kell zárni. Két
időpontot javaslok vagy november 18-19, vagy november 25-26. Ezt el kell dönteni, mert a ZÁÉVet és a vendégeket is értesíteni kell.
Koska Pál: Szerencsésebb lenne a 18-19, mert ha a november 30. határidőre, amire kész kell lenni
távolabb van.
Zagyva Ferencné: A bróker céggel döntünk?
Tarjányi Lászlóné: Sirokban szerződést kötöttünk velük. Jól figyeli a biztosításokat, nem került
plusz kiadásba, sok munkát levesz a vállunkról. Én csak jót tudok mondani róluk.
Dr. Katona Miklósné: Azt mondta, hogy a biztosításunk forduló pontja május, addig még döntünk
róla.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülésként folytatódik.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

59

