JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 6-án,
16 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Rendelet száma
6/2014. (V.7.)
7/2014.(V.7.)
Határozat száma
74/2014. (V.6.)
75/2014. (V.6.)
76/2014. (V.6.)
77/2014.(V.6.)
78/2014.(V.6.)
79/2014.(V.6.)
80/2014.(V.6.)
81/2014.(V.6.)
82/2014.(V.6.)
83/2014.(V.6.)
84/2014. (V.6.)
85/2014. (V.6.)
86/2014. (V.6.)
87/2014. (V.6.)
88/2014. (V.6.)
89/2014. (V.6.)
90/2014. (V.6.)
91/2014. (V.6.)
92/2014. (V.6.)
93/2014. (V.6.)
94/2014. (V.6.)
95/2014. (V.6.)
96/2014. (V.6.)

Tárgya
A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendelet módosításának elfogadása.
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásának elfogadása.
Tárgya
Bükkszék Község Önkormányzat Belső ellenőrzési
jelentés elfogadása.
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetés módosításának elfogadása.
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetési beszámolójának elfogadása.
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadása.
Siroki Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak
jutalmazása.
Polgármester jutalmának elfogadása.
Bozó Lászlóné jutalmának elfogadása.
Zagyva Attila jutalmának elfogadása.
Nagy Ferenc jutalmának elfogadása.
Nagyné Kovács Tünde jutalmának elfogadása.
Huszár Róbertné jutalmának elfogadása.
Józsa Tamás tartozás elengedése ügyében hozott
határozatok névszerinti szavaztatása.
Józsa Tamás tartozás elengedése ügyében hozott
határozatok visszavonásának elutasítása.
Józsa Tamás tartozás elengedése ügyében hozott
határozati döntés kiegészítése
Józsa Tamás tartozás elengedése ügyében hozott
határozati döntés kiegészítéssel történő elfogadása.
Nyugdíjas Klub támogatásának elutasítása.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása.
Magyar Telekom Nyrt. tulajdonosi és közútkezelői
hozzájárulása.
A 69/2014.(IV.25.) önkormányzati határozat módosítása.
A Siroki Közoktatási Intézmény – Óvodát – Fenntartó
Társulásból való kilépés elnapolása.
Közfoglalkoztatásról való tájékoztatás elfogadása.
Térfigyelő kamerára beadott pályázatról szóló
tájékoztatás elfogadása.
Bükkszék Termálstrand Kft nem pesszimista 2014. évi
üzleti tervének elfogadása.
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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
Meghívott vendégek: Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Kerécz Tamás Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetője
Ludányiné Gréczi Katalin GRE-LUD Energetikai Kft. ügyvezetője
Lakosság részéről: 6 fő
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: polgármester
2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadása.
Előadó: polgármester
3. Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés előterjesztése.
Előadó: polgármester
4. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének módosítása.
Előterjesztés: jegyző
5. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési beszámolójának
Előadó: jegyző

elfogadása.

6. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2014, évi költségvetési határozatának módosítása.
Előadó: jegyző
7. A Heves megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának javaslata Józsa
Tamás területhasználati díj hátralék tartozás elengedése ügyében.
előadó: polgármester
8. Egyebek
előadó: polgármester
9. Tulajdonosi döntések: a Bükkszéki Termálstand Kft. 2014. évi üzleti terve.
Előadó:ügyvezető
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a
testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Koska Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács Dánielt.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Kovács Dániel képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal
nélkül
elfogadta
Kovács
Dánielt
jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Napirendek tárgyalása előtt a két ülés között történt eseményekről szeretném
tájékoztatni a testületet. A SALVUS kút vízjogi engedélyének módosítása megérkezett, mely
szerint 60.600 m3-re módosítja a kivehető vízmennyiséget. A másik dolog, hogy az elmúlt
rendkívüli ülésen köztemetés engedélyezését kérték,
de időközben az egyik rokon vállalta a temetési költségeket, ezért nem kell köztemetésről
gondoskodni. A harmadik dolog, hogy a jegyző asszony nyugdíjba vonulása miatt kérte a
felmentését.
Tarjányi Lászlóné: Május 5-én nyújtottam be a felmentés iránti kérelmemet. A közszolgálati
törvény szerint a felmentési idő 2 hónap, melyből az egyik hónapot le kell dolgozni, a másikról fel
kell menteni a munkavégzés alól. Így a jogviszonyom 2014. július 7-vel megszűnik. Azért ezt a
módot választottam, hogy még az Európai Uniós Képviselők választásában közre tudjak működni
és a két hónap alatt a pályáztatási eljárás lefolytatható legyen a jegyzői álláshelyre. Végkielégítésre
nem leszek jogosult.
I. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása.
Zagyva Ferencné: Az anyagot megkaptátok írásban.
Szarvas Dénes: A 2013. évi költségvetésnek ez a harmadik módosítása. A jogszabályoknak
mindenben megfelelőnek találom, javaslom az elfogadását.
Dr. Katona Miklósné: A könyvvizsgálóhoz lenne egy kérdésem. Az önkormányzat ZÁÉV Zrt felé
fennálló 28 milliós tartozása nincs benne a költségvetésben. Ez így törvényes?
Szarvas Dénes: Mire gondol?
Dr. Katona Miklósné: A ZÁÉV-nek tartozunk a pótmunka árával.
Zagyva Ferencné: A fürdő fogja kifizetni , de még konkrét dokumentum nincs, hogy mit, mennyit
és mikorra kell fizetni. Erről a testületnek kell majd dönteni. A ZÁÉV részéről csak javaslat
érkezett az összegre, de azóta más jelzés nem volt az ügyben.
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Szarvas Dénes: Ha nincs róla számla, nem lehetett lekönyvelni az elmúlt évben. Ha lesz aláírt
szerződés, döntés vagy számla, módosítani kell az ez évi költségvetést ezzel a tétellel.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az előterjesztés
szerinti tartalommal az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, az
szerinti
tartalommal
az
önkormányzat
2013.
évi
előterjesztés
költségvetéséről
szóló
2/2013.
(II.26.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról 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
6/2014.(V.7.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 26) önkormányzati rendelet
módosításáról
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32 cikk (2)
bekezdés meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f)
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 IV. negyedévi költségvetésének bevételi és
kiadási előirányzatát 20.530 ezer forinttal csökkenti és 2013. december 31-i hatállyal a
a) költségvetési bevételi főösszeget
(Nyolcszáztizenhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint)
b) költségvetési kiadási főösszeget
(Nyolcszáztizenhétmillió-ötszáznyolcvanezer forint)
c) költségvetési egyenlegét

797.050 ezer forintban
797.050 ezer forintban
0 ezer forintban

fogadja el.”
2.§
A Rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„ 2.§ A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat 2013. december 31-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

158 845 e Ft
181 363 e Ft
30 229 e Ft
7 416 e Ft
94 670 e Ft
10 753 e Ft
38 295 e Ft
- 22 518 e Ft

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat 2013. december 31i 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

638 205 e Ft
615 687 e Ft
212 217 e Ft
2 377 e Ft
401 093 e Ft
22 518 e Ft

(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét 45 710
eFt-ban, vállalkozási kiadását 45 710 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. december 31-i
hatállyal 17 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 6 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. december 31-i hatállyal 106 345 e Ft-ban, ebből államigazgatási feladatok
előirányzatát 8 746 eFt-ban, az önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatát
690 705 e Ft-ban, ebből a vállalkozási tevékenység önként vállalt feladatai bevételi és kiadási
előirányzatát 45 710 e Ft-ban határozza meg.”

5.§
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ Tartalékok
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A képviselő-testület 2013. december 31-i hatállyal az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevétele pótlására szolgáló általános tartalék előirányzat összegét 5 725 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. december 31-i hatállyal 374 730 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.§
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bükkszék, 2014. április 14.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

II. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadása.
Zagyva Ferencné: Az írásos anyagot megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás?
Szarvas Dénes: Alapos előterjesztéssel elkészült a 2013 évi zárszámadás, melyet 20.860 ezer forint
pénzmaradvánnyal zártak. A beszámoló megfelel a törvényi előírásoknak, elfogadásra javaslom. A
törvényi előírás szerint nem kötelező a könyvvizsgálat az önkormányzatoknak, eddig is csak a
banki hitel miatt kellett a vizsgálatot benyújtani. A konszolidáció miatt ez a kötelezettség is
megszűnt, így én kezdeményeztem a szerződésünk megszüntetését. Megköszönöm mindenkinek a
munkáját!
Dr. Katona Miklósné: A kérdéseimet a gazdálkodási előadóval délelőtt megbeszéltem. Egy dolgot
megjegyzek, hogy a számadatokat nézve a vállalkozási tevékenységből az önkormányzat 40 eFt-ot
ért el kamattal együtt. Ezeket a kérdéseket a táborvezetővel is megvitatta előzetesen.
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Bozó Lászlóné: A nyereség összege nagyobb lenne, ha nem forgattunk volna vissza belőle a
táborra. Tavaly nagyon sok olyan kiadás merült fel, amely nagyobb tételt jelentett és meg kellett
csinálni. Erre kb 3 millió forintot felhasználtunk. Viszont a vendégforgalom az igen nagy volt,
akiknek a nagy része a strandon is volt. Idegenforgalmi adóra 2,5 millió forintot szedtünk be a
táborban.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az előterjesztés
szerinti tartalommal az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó
szerinti
tartalommal
az
önkormányzat
előterjesztés
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

szerint, az
2013
évi.

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
7/2014.(V.7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. fejezet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE

1.§
(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer forintra kerekítve 797.982.000
Ft azaz Hétszázkilencvenhétmillió-kilencszáznyolcvankétezer forint bevétellel elfogadja.
(2) A bevételeket forrásonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok
szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az intézményi működési bevételeket az 1/a melléklet tartalmazza.
2.§
(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer forintra kerekítve
790.652.000 Ft azaz Hétszázkilencvenmillió-hatszázötvenkétezer forint kiadással fogadja el.
(2) A kiadásokat kiemelt előirányzatonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
3.§
7

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi zárszámadását 20.864.000 Ft Húszmilliónyolcszázhatvannégyezer forint módosított maradvánnyal fogadja el.
4.§
A Képviselőtestület az alaptevékenysége 2013. évi zárszámadását 752.272.000 Ft
Hétszázötvenkétmillió-kettőszázhetvenkettőezer forint teljesített bevétellel és 744.982.000 Ft
Hétszáznegyvennégymillió-kilencszáznyolcvankettőezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

5.§
A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenysége 2013. évi zárszámadását 45.710.000 Ft
Negyvenötmillió-hétszáztízezer forint teljesített bevétellel és 45.670.000 Ft Negyvenötmillióhatszázhetvenezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
6.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi záró létszámát a 3. melléklet, a módosított
pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredményét a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A 2013. évi beruházási és felújítási feladatait a 15. melléklet szerint fogadja el.
II. fejezet
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ

7.§
A Képviselő-testület az 5. melléklet szerinti vagyonkimutatás mérlegadatai alapján az
önkormányzat 2013. évi vagyonát 2.047.026.000 Ft Kétmilliárd-negyvenhétmillió-huszonhatezer
forint összegben hagyja jóvá.
8.§
A Képviselő-testület a tájékoztatásul közölt
a) többéves kihatással járó döntéseket a 6.melléklet,
b) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 7. melléklet,
c) a költségvetési mérlegét a 8. melléklet,
d) a hitelek állományát a 9. melléklet,
e) az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére felhasználható
bevételek alakulását a 10. melléklet,
f) a közvetett támogatásokat a 11. melléklet,
g) a pénzeszközök változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
h) a követelések, kötelezettségek alakulását a 13. melléklet,
i) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulását a 14. melléklet,
szerinti tartalommal hagyja jóvá.

9.§
8

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradvány 2014. évi költségvetés alaptevékenység
általános tartalék előirányzatára történő átvezetéséről gondoskodjon.
III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bükkszék, 2014. május …
Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző

III. napirendi pont: Összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentés előterjesztése.
Zagyva Ferencné: Megkaptátok írásban az anyagot. Az előző évben egy belső ellenőrzés volt a
strand beruházás közbeszerzése tárgyban, amely végén a testület elé terjesztettük az összegző
véleményt. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Katona Miklósné: A belső ellenőr a jelentésében azt írja, hogy nem volt szabálytalanság,
azután pedig oldalakon keresztül írja le a hibákat.
Zagyva Ferencné: A fürdő fejlesztés közbeszerzési eljárás keretében zajlott, mely lebonyolítására
közbeszerzési szakembert bíztunk meg, Dr. Kónya Ügyvédi Irodát. Ezen kívül a beruházást
folyamatosan ellenőrizte a NORDA, az NFÜ és a MFB, akik nem találtak hibát. Mindent átnéztek
részletesen a számlák kifizetése előtt. Erre csak annyit tudok mondani, hogy a belső ellenőr nagyon
alapos munkát végzett.
Dr. Katona Miklósné: Az ellenőri jelentésben feltárt hiányosságok nem csak a közbeszerzésre
vonatkoznak.
Zagyva Ferencné: A Bank nem fizetett volna, ha súlyos hiányosság lett volna bármiben is. Ha több
kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013.évi összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést, mely a Strandfejlesztési beruházás tárgyában a 2011-2012 évi közbeszerzési
eljárások, valamint projekt lebonyolítása és pénzügyi rendezése szabályszerűségi és pénzügyi
ellenőrzésről készült.
Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
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:
74/2014.(II.25.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi éves összefoglaló
belső ellenőrzési jelentést, mely a Strandfejlesztési beruházás tárgyában a 2011-2012 évi
közbeszerzési eljárások, valamint projekt lebonyolítása és pénzügyi rendezése szabályszerűségi és
pénzügyi ellenőrzésről készült.
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Határidő:azonnal
Felelős: polgármester
IV. napirendi pont: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
módosítása
Zagyva Ferencné: Az anyagot még a közös testületi ülés előtt megkaptátok. Mivel mi nem vettünk
részt, ezért most kell tárgyalnunk ezeket az előterjesztéseket is. Ha kérdésetek és hozzászólásotok
nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
75/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítja:
A bevételi előirányzatot 2.554.000 Ft-tal megemelik és 54.514.000 Ft-ban , azaz Ötvennégy
millió ötszáztizennégyezer forintban állapítja meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- működési bevétel 30.000 Ft,
- működési célú pénzeszköz átvétel 2.524.000 Ft
A kiadási előirányzatot 2.554.000 Ft-tal megemelik és 54.514.000 Ft-ban azaz Ötvennégy millió
ötszáztizennégyezer forintban állapítja meg. A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és
összegekkel emeli meg:
- Személyi jellegű kiadások 1.741.000 Ft
- Járulékok 470.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 343.000 Ft
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását Sirok
Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
V. napirendi pont: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési
beszámolójának elfogadása.
Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
76/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
évi költségvetése teljesítését 54.514.000 Ft módosított bevételi előirányzattal, 54.514.000 Ft
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teljesített bevétellel, 54.514000 Ft módosított kiadási előirányzattal, 53.562.000 Ft teljesített
kiadással, a csatolt kimutatás szerint elfogadja.
A közös hivatal pénzmaradványát 952.000 Ft-ban állapítja meg.
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata
költségvetésébe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
VI. napirendi pont: Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2014, évi költségvetési
határozatának módosítása
Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
77/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetési előirányzatait az alábbiak szerint módosítják:
A bevételi előirányzatot 952.000 Ft-tal megemelik és 54.547.000 Ft-ban , azaz Ötvennégy millió
ötszáznegyvenhétezer forintban állapítják meg.
A bevételi előirányzat az alábbi címeken és összegekkel emelkedik:
- 2013. évi pénzmaradvány 952.000 Ft
A kiadási előirányzatot 952.000 Ft-tal megemelik és 54.547.000 Ft-ban azaz Ötvennégy millió
ötszáznegyvenhétezer forintban állapítják meg. A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és
összegekkel emelik meg:
- Személyi jellegű kiadások 483.000 Ft
- Járulékok 131.000 Ft
- Dologi jellegű kiadások 338.000 Ft
Felhívják a képviselő-testületek a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását Sirok
Község Önkormányzata költségvetésén vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: A Jegyző Asszonytól kaptam egy levelet, melyben a Közös Hivatal
köztisztviselői részére javasolt jutalmazás fedezete látható települések szerinti bontásban.
Tarjányi Lászlóné: Siroknak maradt pénzmaradványa, ezért a Polgármester Úr arra kért, hogy
tegyek javaslatot azoknak a dolgozóknak a jutalmazására, akiknél az elmúlt évben nem volt
bérfejlesztés. A köztisztviselőknek 2008-tól nincs bérfejlesztése és jutalmazás is csak az elmúlt
évben volt. A településekre jutó összeget lakosságarányosan szétosztottam és elküldtem minden
polgármesternek. A költségvetésbe nem tudtuk betervezni az egy havi illetménynek megfelelő
összegű jutalmat, ezért szükséges a hozzájárulásról külön döntést hozni.
Koska Pál: Minden egyes önkormányzatnak meg kell-e szavazni?
Tarjányi Lászlóné: Minden egyes önkormányzatnak meg kell szavazni, mert a saját költségvetésük
terhére megy. Sirok és Terpes már elfogadta.
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Dr. Katona Miklósné: Miért nem köztisztviselői napra kapják?
Tarjányi Lászlóné: Tavaly is zárszámadás után fizettük ki a jutalmat.
Kovács Dániel: Én nem sajnálom senkitől, de a nincsből nehéz fizetni. Könnyebb döntést hozni ott,
ahol van miből fedezni a kiadást.
Bozó Lászlóné: Nem akarok személyeskedni, de az előző ülésen nem szavaztam meg egy
bérfejlesztést. A köztisztviselők a bére nagyon le van maradva a többi dolgozókéhoz. Azt hiszem
egy munkáltatónk van, ez egy egyszeri kifizetés, a bérfejlesztés pedig havonta van nem kevés
összeggel, amit akkor a testület megszavazott. Én támogatom a jutalmazásukat.
Dr. Katona Miklósné: A nyári gyermek étkeztetést nem szavaztuk meg, mert nincs rá pénz.
Zagyva Ferencné: Az biztos, hogy a köztisztviselők nagyon sokat dolgoznak. A pedagógusok és az
egészségügyi dolgozók tavaly kaptak bérfejlesztést.
Zagyva József lakos szót kap: A korábbi időszakban is volt a 4 település dolgozóinak és
polgármestereinek jutalom. Bár a Bükkszéki Polgármester ha jól tudom nem kapott. Ez egy korábbi
ülésen fel is vetődött akkor elnapolták, hogy a következő ülésen döntenek erről. Ez megtörtént?
Vígh Lászlóné: Most van rá lehetőség, hogy a polgármester jutalmazásáról is döntsön a testület. A
képviselők figyelmébe ajánlotta a közös testületi ülésen Lakatos István siroki Polgármester Úr,
hogy a polgármestereknek sem volt bérfejlesztése.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői részére nyújtott egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetéséhez vállalja a
lakosságarányosan Bükkszék Községi Önkormányzatra jutó 617.974 forint hatszáztizethétezerkilencszázhetvennégy forint fedezet biztosítását az előző évi pénzmaradvány terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fedezet közös hivatal részére történő átutalásról
gondoskodjon.
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:
78/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői részére nyújtott egy havi illetménynek megfelelő jutalom kifizetéséhez vállalja a
lakosságarányosan Bükkszék Községi Önkormányzatra jutó 617.974 forint hatszáztizethétezerkilencszázhetvennégy forint fedezet biztosítását az előző évi pénzmaradvány terhére.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fedezet közös hivatal részére történő átutalásról
gondoskodjon.
Határidő:azonnal
Felelős: jegyző
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Tarjányi Lászlóné: Köszönjük szépen, ígérjük, hogy továbbra is próbálunk legalább ilyen
teljesítménnyel dolgozunk.
Vígh Lászlóné: Én is köszönöm a kollégák nevében is. Kérdezem a testületet, hogy a polgármester
jutalmazásáról hoz-e döntést?
Koska Pál: Én elmondtam az előző ülésen, hogy javasolni fogom a polgármesternek, ha minden
önkormányzati dolgozónak adnak.
Dr. Katona Miklósné: Az állandó dolgozók kapjanak és ragaszkodom a strandi dolgozók
jutalmához is.
Tarjányi Lászlóné: A strandi dolgozók jutalmához keretet biztosíthattok, de az ügyvezető feladata a
jutalmazás, mivel gazdasági társaságról van szó.
Bozó Lászlóné: Az önkormányzat bizonyos bevételét a tábor keresi meg, de a dolgozók még sosem
kaptak jutalmat. Pedig nem keresnek annyit, mint a strandi dolgozók. A Kft. egy külön csapat a
nyereségükből jutalmazhatja az ügyvezető őket. Vagy úgy gondoljátok, ha nem nyereséges akkor is
kell a jutalom?
Koska Pál: Bármikor behoztad volna ülésre, ha nyereséges a tábor biztosan megszavaztuk volna a
jutalmat.
Zagyva Ferencné: Ha a strand beszámolóját tárgyaljuk, majd visszatérünk rá. Az állandó
dolgozókra gondoltatok, tehát Feri, Attila és Éva?
Dr. Katona Miklósné: Katira is gondolok, tehát mindenkire.
Zagyva Ferencné: A házi orvosi ápoló nagy bérfejlesztést kapott tavaly és idén is.
Koska Pál: Én is azt gondolom, hogy mindenki kapjon.
Bozó Lászlóné: A polgármester jutalmát megszavazzuk?
Tarjányi Lászlóné: Az elmúlt év végén a többi polgármester kapott, a Bükkszéki nem. Tegye fel az
alpolgármester szavazásra.
Dr. Katona Miklósné: Ha mindenki kap én is megszavazom.
Koska Pál: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Zagyva Ferencné polgármester bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva, a
polgármester munkájának elismeréseként egy havi illetménynek megfelelő 324.700 forint azaz
háromszázhuszonnégyezer-hétszáz forint összegű jutalmat állapít meg Zagyva Ferencné
polgármester részére. A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi
pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő
Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
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A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

79/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva, a
polgármester munkájának elismeréseként egy havi illetménynek megfelelő 324.700 forint azaz
háromszázhuszonnégyezer-hétszáz forint összegű jutalmat állapít meg Zagyva Ferencné
polgármester részére. A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi
pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő
Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: A többi dolgozók jutalmát egyenként teszem fel szavazásra, Bozó Lászlóné
táborvezető.
Bozó Lászlóné képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a
szavazásban.
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Bozó Lászlóné táborvezető
részére - munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 150.000 forint azaz
Egyszázötven-ezer forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
80/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Bozó Lászlóné táborvezető
részére - munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 150.000 forint azaz
Egyszázötven-ezer forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: Zagyva Attila közterület karbantartó jutalmát teszem fel szavazásra:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Zagyva Attila közterület
karbantartó részére - munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 101.500 forint
azaz Egyszázegyezer-ötszáz forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
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:
81/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Zagyva Attila közterület
karbantartó részére - munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 101.500 forint
azaz Egyszázegyezer-ötszáz forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: Nagy Ferenc karbantartó jutalmát teszem fel szavazásra:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Nagy Ferenc részére - a
karbantartó munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 130.000 forint azaz
Egyszázharminc-ezer forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
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:
82/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Nagy Ferenc részére - a
karbantartó munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 130.000 forint azaz
Egyszázharminc-ezer forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: Nagyné Kovács Tünde védőnő jutalmát teszem fel szavazásra:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Nagyné Kovács Tünde védőnő
részére -munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 100.120 forint azaz
Egyszázezer- egyszázhúsz forint összegű jutalom kifizetésével.
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A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
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:
83/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Nagyné Kovács Tünde védőnő
részére -munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 100.120 forint azaz
Egyszázezer- egyszázhúsz forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Zagyva Ferencné: Huszár Róbertné ápolónő jutalmát teszem fel szavazásra:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Huszár Róbertné ápolónő
részére -munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 185.700 forint azaz
Egyszáznyolcvanötezer-hétszáz forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
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:
84/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Huszár Róbertné ápolónő
részére -munkájának elismeréseként - egy havi illetménynek megfelelő 185.700 forint azaz
Egyszáznyolcvanötezer-hétszáz forint összegű jutalom kifizetésével.
A kifizetéshez szükséges fedezetet a Képviselő-testület az előző évi pénzmaradványból biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jutalom kifizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg
és a költségvetési rendelet módosítását terjessze a Képviselő Testület elé.
Határidő:azonnal; költségvetési módosítás: következő testületi ülés
Felelős: jegyző
Dr. Katona Miklósné: Ugyancsak egy havi jutalomnak megfelelő összeget szavazzunk meg a
strandi dolgozóknak.
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Vígh Lászlóné: Az ügyvezető meg fogja tudni mondani, hogy erre a célra milyen összegű fedezetet
kellene nyújtani. Az összeg nagyságának ismerete nélkül ne hozzon döntést a testület.
Bozó Lászlóné: Amikor a strandon volt béremelés, akkor a köztisztviselőknek miért nem adtunk?
Egyformán kell kezelni minden dolgozót.
Zagyva Ferencné: A szakácsok mikor felkerültek a strandra igen nagy bérfejlesztést kaptak, de a
karbantartók is megkapták.
Szepesi Orsolya lakos szót kap: Én nem sajnálom senkitől a pénzt, de most úgy akarnak milliókról
dönteni hogy nem ismerik az összeget?
Kovács Dániel: Hónapokkal ezelőtt is volt már szó erről és akkor is azt mondtuk, hogy vagy
mindenkinek, vagy senkinek.
Szepesi Orsolya lakos szót kap: Egyik mondatodban azt mondod, hogy nincs pénz, a másikban
pedig, hogy mindenkinek adjunk jutalmat. A strand egy Kft, tehát az ügyvezető oszthat jutalmat, ha
úgy látja az anyagi helyzetet. Az önkormányzat megteheti, hogy ad rá anyagi fedezetet, de ezt most
megengedhetjük magunknak?
Dr. Katona Miklósné: Felvállaljuk a döntéseinket.
Bozó Lászlóné: Nem tudjuk most, hogy ennek mennyi a bérvonzata. Ezt ki kell számolni.
Koska Pál: Igaz, ezt valóban ki kell számolni.
Zagyva Ferencné: Először nézzük már meg a jutalom szó jelentését. Ezt az átlagtól többet
dolgozóknak szokták adni, ami a köztisztviselőkre jellemző, bár a táborban is sokat dolgoznak.
Megérkezik Ludányiné Gréczi Katalin, Kerécz Tamás ügyvezető és Szűcsné Lehóczki Julianna
ügyvezető helyettes.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a most érkezett meghívott vendégeket. Javaslom, hogy Ludányiné
Gréczi Katalinnak adja most meg a lehetőséget a testület, hogy elmondhassa közvilágítás
korszerűsítésére a javaslatát, mert a 7. napirendi pontban az egyebekben lenne.
A Képviselő Testület 5 igen szavazattal határozat hozatal nélkül hozzájárul, hogy most
meghallgassa Ludányiné Gréczi Katalint.
Ludányiné Gréczi Katalin: Köszöntöm a testület tagjait. A községben 2002-ben lett átalakítva a
közvilágítási rendszer. Két alternatívát küldtem át. Az első a meglévő lámpák LED-re történő teljes
átalakítása. A második az átmenő főúton cserélnénk csak LED lámpákra, a mellékutakon pedig a
meglévő lámpák teljes belsejének cseréjét tartalmazza. A második lehetőséget ajánlanám, arról
szólnék egy pár szót. Ezzel a korszerűsítéssel kb. 2,5 millió forint éves megtakarítást tudna elérni
az önkormányzat. Van egy finanszírozó cég, aki ehhez 9,5 millió forint vissza nem térítendő
támogatást tudna nyújtani, ami a futamidőt csökkentené. Ahhoz, hogy ezt a korszerűsítést el tudjuk
végezni a jelenlegi két céggel az ELMIB és a KÖZVIL Zrt-vel fel kell mondani a szerződést, de a
felmondási idő 1 év. Tehát már most fel kell mondani. Azt hiszem az állami támogatás nem fedezi
itt sem a közvilágítás költségét ezzel pedig 70 %-os megtakarítást érhetnek el.
Zagyva Ferencné: Hány évre köteleznénk el magunkat?
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Ludányiné Gréczi Katalin: Hét évre, de azon kell elgondolkozni, hogy a magas átalány helyett
olcsó villamos energiát kapnak. Az önkormányzatnak nem kell pénzben hozzájárulni, sőt
megtakarításuk lesz.
Bozó Lászlóné: Biztosan igaz, hogy energiatakarékos égők lennének. De ki fogja kijavítani? Hol
van önöknek karbantartási hely?
Ludányiné Gréczi Katalin: Az üzemeltető cég csak a lámpákat javítja, a háttérhálózatot továbbra is
az áram szolgáltató cég javítja.
Vígh Lászlóné: Az gondoz okoz-e, hogy nem az önkormányzat tulajdonában álló oszlopokra
szerelik fel az égőket? A másik kérdésem, hogy mennyi a lámpák élettartama?
Ludányiné Gréczi Katalin: Törvénybe van foglalva, hogy nem kérhet bérleti díjat, oszlop használati
díjat senki. Körülbelül 170 lámpatestet újítanánk fel, a többit cserélnénk.
Koska Pál: Mennyit kell fizetni az önkormányzatnak?
Ludányiné Gréczi Katalin: Ez a beruházás 10,7 millió forint, melyet 7 év alatt a megtakarításból
lehet finanszírozni, tehát most nem kell fizetni semmit.
Zagyva Ferencné: Köszönöm az előterjesztést. Azt látom a képviselő testület tagjain is, hogy
nagyon sok volt egyszerre ez az információ. Úgy gondolom, hogy ehhez még további gondolkodás
és alapos információ szerzés kell.
VII. napirendi pont: A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztályának javaslata Józsa Tamás területhasználati díj hátralék tartozás elengedése
ügyében.
Zagyva Fererncné: A Törvényességi Felügyelet javaslatát írásban megkaptátok.
Vígh Lászlóné: Tájékoztatom a testületet, hogy ennek az ügynek az újra tárgyalása kötelező és a
tárgyalás eredményéről tájékoztatni kell a Kormányhivatalt a megadott határidőre.
Dr. Katona Miklósné: Ez a javaslat hivatkozik az önkormányzat vagyon rendeletére. Likvid hitele
nem volt az önkormányzatnak és tényleges károkozás sem történt. Én a korábbi véleményemet
fenntartom. A Törvényességi Felügyelet pedig minden szabálytalan esetben tegyen javaslatot azt
gondolom. Például határozat beírása a jegyzőkönyvbe utólag, 28 millió forint nem szerep sehol és a
december 9-én elfogadott döntés április 4-én még nem lett végrehajtva, holott a testületi döntések
végrehajtása minden esetben kötelező a polgármesternek.
Kerécz Tamás ügyvezető: Én ugyan nem voltam itt az eljárás elején, de felhívom a képviselő
testület figyelmét, hogy volt károkozás ; a fürdőnek 800 ezer forinttal több a vesztesége az elmúlt
évben. Tájékoztatom még a testületet, hogy a követelés behajtásánál nem kell tulajdonosi döntés.
Az ügyvezető bűncselekményt követ el hűtlen kezelés miatt, ha a behajtást nem kezdeményezi.
Koska Pál: Két esetben tárgyaltuk már ezt az ügyet. Nem most kezdek el példát statuálni Tamáson.
A tervezőtől sem kértünk kamatot amiért nem volt itt időben a kiviteli terv, és a „Megkajálsz”
épületének elbontásánál sem kellett fizetni senkinek. Józsa Tamás már részletekben fizetett be. Én
fenntartom az akkori véleményemet és döntésemet.
Zagyva Ferencné: A kiviteli terv nem volt késedelembe, a „Megkajálsz” pedig egy másfajta ügy.
Név szerinti szavazást kérek ebben az ügyben.
Bozó Lászlóné csatlakozik a névszerinti szavazás kezdeményezéshez.
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A polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai negyedének kezdeményezésére az
ügyben névszerinti szavazást kell tartani. Ezzel a testület minden tagja egyetértett.
Dr. Katona Miklósné: November 4-én még nem volt meg a kiviteli terv, a szerződésben pedig az
áll, hogy itt kell lenni 3 példánynak írásban.
Zagyva Fererncné: A Veszprémber-nél időben ott volt papír alapon,és időben megkaptuk mi is
elektronikusan. A műszaki ellenőröknek kellett dolgozni belőle, nem a képviselőknek. A
kifizetések sem a te kompetenciád. Tudomásul kellene venni, hogy te csak képviselő testületi tag
vagy, tisztában kellene lenni, hogy mi a hatásköröd, és bele kellene nyugodnod végre, hogy
megépült ez a fürdő.
Koska Pál: Nem ezen múlott a beruházás, hogy a terv itt volt-e időben. A tervezővel is
nagyvonalúak voltunk, pedig még a mai sincs meg minden terv, például az akadálymentes terv
sem. Józsa Tamás be nem fizetett területhasználatától sem dől össze a világ.
Kovács Dániel: A decemberi ülésen én a véleményem elmondtam, továbbra is tartom azt.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel az „A
változatát” a határozati javaslatnak:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- a Heves
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított
hatáskörében tett javaslata alapján úgy határozott, hogy Józsa Tamás Bükkszék, Egri út 25. szám
alatti lakos területhasználati díj hátralék tartozásának elengedése ügyében –az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 5/2013.(IV.24.) önkormányzati
rendeletének 19.§ (3) bekezdésében felsorolt feltételek hiányában – a 210/2013.(12.02.) és a
211/2013.(12.09.) önkormányzati határozatokban hozott döntését v i s s z a v o n j a és az alábbi
döntést hozza:
1) Józsa Tamás bükkszéki lakosnak a Bükkszéki Termálstrand Kft felé fennálló területhasználati
díj hátralék tartozásának elengedése tárgyában benyújtott kérelmét nem támogatja.
A Képviselő-testület mérlegelve a rendelkezésére álló pénzügyi adatok alapján úgy ítélte meg,
hogy a Bükkszéki Termálstrand Kft pénzügyi helyzete, likviditása nem teszi lehetővé, hogy
jogszerű tartozás elengedésre kerüljön.
2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bükkszéki Termálstrand Kft
Ügyvezetőjét, és a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát írásban
értesítse.
3) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy a döntés végrehajtásához a szükséges
intézkedéséket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, ügyvezető
Név szerinti s zavazás
Vígh Lászlóné aljegyző: Az SZMSZ szerint egyenként olvasom ABC sorrendben a képviselők
nevét és kérem, hogy az „igen” vagy a „nem” szavazatokat mondják be:
Bozó Lászlóné
igen
Dr. Katona Miklósné nem
Koska Pál
nem
Kovács Dániel
nem
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Zagyva Ferencné

igen

A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 2 igen és 3
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot :
85/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete megállapítja, hogy a névszerinti
szavazás eredményeképpen az „A” változatú határozati javaslat nem került elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
A szavazásról készült külön ívet minden képviselő aláírásával hitelesítette, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Vígh Lászlóné: Amennyiben a „B” változatot fogadjátok el, az indokkal ki kell egészíteni, mert
erre is nyilatkozni kell.
Dr. Katona Miklósné : A likviditást nem veszélyeztette.
Zagyva Ferencné: Ez nem igaz, mert akkor még minden hitelünk megvolt.
Kovács Dániel: Decemberben ha jutalmazásra volt pénzünk, akkor a likviditást nem
veszélyeztethette.
Dr. Katona Miklósné : Javasolja indokként a következőt: Az önkormányzat likviditását nem
veszélyeztette, nagyobb összegű kifizetés is történt a döntés időpontjában, valamint tényleges
károkozás nem történt.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek, hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel, hogy a „B
változatba” kiegészítésként az indoklás kerüljön be:
Határozati javaslat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testület a „B változatot” kiegészíti az
alábbiakkal:
1. Az elengedés nem veszélyeztette az önkormányzat likviditását, mivel a döntés időpontjában
nagyobb összegű, egyéb nem tervezett kifizetések is történtek.
2. Tényleges károkozás nem történt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
87/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testület a „B változatot” kiegészíti az
alábbiakkal:
1. Az elengedés nem veszélyeztette az önkormányzat likviditását, mivel a döntés időpontjában
nagyobb összegű, egyéb nem tervezett kifizetések is történtek.
2. Tényleges károkozás nem történt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Zagyva Fererncné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel a
módosított „B változatú” határozati javaslatot.
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- a Heves
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálynak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított
hatáskörében tett javaslata alapján úgy határozott, hogy Józsa Tamás Bükkszék, Egri út 25. szám
alatti lakos területhasználati díj hátralék tartozásának elengedése ügyében –az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 5/2013.(IV.24.) önkormányzati
rendeletének 19.§ (3) bekezdése a) pontjában felsorolt feltétel fennállására tekintettel– a
210/2013.(12.02.) és a 211/2013.(12.09.) önkormányzati határozatokban hozott döntését továbbra
is fenntartja az alábbi indokok alapján:
1. Az elengedés nem veszélyeztette az önkormányzat likviditását, mivel a döntés időpontjában
nagyobb összegű, egyéb nem tervezett kifizetések is történtek.
2. Tényleges károkozás nem történt.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bükkszéki Termálstrand Kft
Ügyvezetőjét írásban értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Név szerinti s zavazás
Vígh Lászlóné aljegyző: Az SZMSZ szerint egyenként olvasom ABC szerinti sorrendben a
képviselők nevét és kérem, hogy az „igen” vagy a „nem” szavazatokat mondják be:
Bozó Lászlóné
nem
Dr. Katona Miklósné igen
Koska Pál
igen
Kovács Dániel
igen
Zagyva Ferencné
nem
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot :

és 2

88/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- a Heves
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálynak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 133.§ (2) bekezdésében biztosított
hatáskörében tett javaslata alapján úgy határozott, hogy Józsa Tamás Bükkszék, Egri út 25. szám
alatti lakos területhasználati díj hátralék tartozásának elengedése ügyében –az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 5/2013.(IV.24.) önkormányzati
rendeletének 19.§ (3) bekezdése a) pontjában felsorolt feltétel fennállására tekintettel– a
210/2013.(12.02.) és a 211/2013.(12.09.) önkormányzati határozatokban hozott döntését továbbra
is fenntartja az alábbi indokok alapján:
1. Az elengedés nem veszélyeztette az önkormányzat likviditását, mivel a döntés időpontjában
nagyobb összegű, egyéb nem tervezett kifizetések is történtek.
2. Tényleges károkozás nem történt.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Bükkszéki Termálstrand Kft
Ügyvezetőjét írásban értesítse.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Azzal egyetértek, hogy a indoklással a határozatot ki kell egészíteni, de az
indoklás tartalmát nem tudom elfogadni, mert nem igaz az, hogy nem veszélyeztette az
önkormányzat likviditását a tartozás elengedése, mivel a strandfürdő, az ifjúsági tábor és az orvosi
rendelő vonatkozásában jelentős hiteltartozása volt az önkormányzatnak.
A szavazásról készült külön ívet minden képviselő aláírásával hitelesítette, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
VIII. Napirendi pont:Egyebek.
Civil szervezetek pályázata
Vígh Lászlóné: Kiküldtük a pályázati anyagot minden egyesületnek. Két pályázat érkezett vissza, a
Nyugdíjas Klubé, aki 100 ezer forintot kért kirándulásra és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületé, aki a
szertár felújításának befejezésére és az egyesület működésének költségeire kérte a pályázati pénzt.
A Nyugdíjas Klub nincs bejegyezve, így nem felel meg a pályázati kiírásnak, az ÖTE megfelel.
Jeges Tamás lakos szót kap: A Polgárőr Egyesület azért nem adta be a pályázati dokumentációt,
mert az egyesület megszüntetéséről gondolkozunk érdeklődés hiányában. Így tudni kellene
pontosan, hogy mennyi az a pénz, amiből mindent el tudunk intézni, ezért a könyvelővel már
beszéltem. Össze kell hívni a közgyűlést és a cégbíróság felé be kell adni a megfelelő
dokumentumokat. Ezért kérem a testület, ha ezeknek a dolgoknak utána jártam adhassam be a
pályázatot.
Zagyva Ferencné: Konkrét összeget kell megszavazunk.
Jeges Tamás lakos szót kap: Az autót is ki kell vonatni a forgalomból és a biztosítását is rendezni
kell.
Bozó Lászlóné: Milyen műszaki állapotban van az autó?
Jeges Tamás lakos szót kap: Kb. 100 ezer forint körüli összeg kellene ahhoz, hogy az autót olyan
műszaki állapotba hozhassuk, hogy eladható legyen és a biztosítást is rendezni tudjuk.
Zagyva Ferencné: Azt javaslom, hogy aki most beadta döntsünk róla, a másik két egyesület
pályázatát pedig a következő ülésen tárgyaljuk, mert biztos vagyok benne, hogy az Iskolás
Gyermekekért Alapítvány is csak idő hiányában nem tudta beadni.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Polgárőr Egyesület és az Iskolás Gyermekekért
Alapítvány pályázatát a következő ülésen tűzze napirendre és tárgyalja meg.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel először a Nyugdíjas
Klub pályázatát:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testület nem támogatja a Nyugdíjas klub
kérelmét, mivel a civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2009. (VIII.31.) rendelte alapján a
Cégbírósági bejegyzésre vonatkozó jogosultsági feltételeinek nem felelnek meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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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:
89/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testület nem támogatja a Nyugdíjas klub
kérelmét, mivel a civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2009. (VIII.31.) rendelte alapján a
Cégbírósági bejegyzésre vonatkozó jogosultsági feltételeinek nem felelnek meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel most az Önkéntes
Tűzoltó Egyesület pályázatát:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
15/2009.(VIII.31.) rendelete alapján a benyújtott pályázatot figyelembe véve Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Bükkszék részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint működési célú támogatást állapít
meg 2014. évre.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet szerinti Megállapodást aláírja.
Határidő: 2014. 05.31
Felelős: polgármester, civil szervezet elnöke
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:
90/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló
15/2009.(VIII.31.) rendelete alapján a benyújtott pályázatot figyelembe véve Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Bükkszék részére 200.000 Ft azaz kettőszázezer forint működési célú támogatást állapít
meg 2014. évre.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról intézkedjen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendelet szerinti Megállapodást aláírja.
Határidő: 2014. 05.31
Felelős: polgármester, civil szervezet elnöke
Tulajdonosi hozzájárulás
Zagyva Ferencné: Az írásos anyagot megkaptátok itt is.
Dr. Katona Miklósné: Ez a terület külterület volt, hogyan került belterületbe?
Zagyva Ferencné: Ez nem tudjuk mi sem, már kértünk a Földhivataltól erre vonatkozóan írásban
tájékoztatást, de a válasz még nem érkezett meg. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem
fel az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
91/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a
Magyar Telekom NyRt Kábelhálózati Üzemeltetési és Beruházási Osztály a bükkszéki
320/2 hrsz-on nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú közterületet a „Bükkszék, Egri út 39-50
szám között, hírközlő hálózat kiváltás közös oszlopsoron” tárgyban elvégzendő építési munkák
során térítésmentesen 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 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 közterületet 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 tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a közútkezelői hozzájárulás és az egyéb engedélyek
beszerzésének kötelezettsége alól.
A képviselőtestület a hozzájárulást az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való
gazdálkodásáról szóló 5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet 23.§ c) pontjában megállapított
jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól
kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A 69/2014. (IV.25.) számú önkormányzati határozat módosítása
Zagyva Ferencné: A folyószámla hitel szerződés aláírásakor kiderült, hogy nem kérnek kezességet
hozzá, elég csak a felajánlott ingatlan fedezet. A hitel lejárata 2015. április 23. Az előző
határozatot módosítani kell.
Vígh Lászlóné: Mivel nem kell az önkormányzat részéről kezesség vállalás, így nem kell vizsgálni
a stabilitási törvény rendelkezéseinek való megfelelést. Egyébként a két költségvetési évet érintő
hitel már nem likvid hitelnek minősülne, ezért a kezességvállalási értékhatárt meghaladó összegű
kezességet csak Kormányengedély mellett lehetne vállalni.
Zagyva Ferencné:Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete módosítja a 69/2014. (IV.25.) számú
önkormányzati határozatát a következők szerint:
- 1.) pontban a folyószámla hitelkeretre szóló szerződés lejáratának időpontját 2015. április 23.-ra
módosítja.
- A 2.) és 3.) pontot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
92/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete módosítja a 69/2014. (IV.25.) számú
önkormányzati határozatát a következők szerint:
- 1.) pontban a folyószámla hitelkeretre szóló szerződés lejáratának időpontját 2015. április 23.-ra
módosítja.
- A 2.) és 3.) pontot hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Óvodai Társulás
Zagyva Fererncné: Ebben az esetben is kaptatok írásos előterjesztést. Sirok már kivált ebből a
társulásból.
Dr. Katona Miklósné: Miért lépett ki Sirok?
Tarjányi Lászlóné: A társulási forma semmilyen előnnyel, haszonnal nem jár az
önkormányzatoknak. Át kellett alakítani a társulásokat és rengeteg adminisztrációt vont maga után
az önálló jogi személyiségű társulás működése. Ezek a változások többlet költségekkel is jártak.
Most már nincs kistérségi kiegészítő normatíva, ezért a társulási forma nem jelent előnyt a
finanszírozásban.
Dr. Katona Miklósné: Mennyi óvodai létszám kell ahhoz, hogy egyedül is fenntarthassuk az
Óvodát?
Vígh Lászlóné: Az óvodai csoportok minimum létszáma 13 fő, a maximum 25 fő, de a kis
településeknél ha 8 óvodás korú gyermeknek megvan az állandó lakócíme és ez 3 évig
fenntartható, akkor lehet ott is Óvodát helyben működtetni.
Dr. Katona Miklósné: Semmi pluszt nem jelent, de hátránya lesz-e, ha kiválunk?
Vígh Lászlóné: Más intézményfenntartó társuláshoz csatlakozhattok, vagy önálló intézményként is
üzemeltethetik. A vezetői pótlék fog emelkedni, ha önálló intézményként működik az óvoda. Ezt
nektek kell eldönteni. A döntést május 31-ig meg kell hozni.
Koska Pál: A dolgozói létszámot érinti-e ez a döntés?
Zagyva Ferencné: Nem.
Dr. Katona Miklósné: Számok nélkül nehéz dönteni. Szeretném, ha a következő ülésre kapnánk
adatot arra vonatkozólag, hogy mit kell finanszírozni, ha Istemezejével maradunk társulásban,
vagy önállóként üzemeltetünk.
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Zagyva Ferencné:Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Siroki Közoktatási Intézményt –
Óvodát- Fenntartó Társulásból való kiválásról szóló döntést a következő ülésre elnapolja. A
Képviselő Testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztést készítse el és tűzze
napirendre.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester, 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:
93/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Siroki Közoktatási Intézményt –
Óvodát- Fenntartó Társulásból való kiválásról szóló döntést a következő ülésre elnapolja. A
Képviselő Testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztést készítse el és tűzze
napirendre.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Közmunkaprogram
Zagyva Ferencné: Itt is kaptatok írásban a tájékoztatást. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra
teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
94/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a mezőgazdasági
Start mintaprogram folytatása 5 fő - napi 8 órában, bruttó 77.300 Ft/hó munkabérért -2014. 03.01től 2015. 02.28-ig történő foglalkoztatásával valósul meg.
Térfigyelő kamera
Zagyva Ferencné: Itt is kaptatok írásban tájékoztatást. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra
teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint
előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi határozati javaslatot:

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:
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95/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és egyetért, hogy a
Bükkszék községben térfigyelő kamerák kiépítése pályázatra 7 db kamera összesen
9.839 ezer Ft bekerülési költségére nyújtott be pályázatot az önkormányzat, amely nem igényelt
önerőt.
IX. Napirend: Tulajdonosi döntések: a Bükkszéki Termálstand Kft. 2014. évi üzleti terve.
Kerécz Tamás: Szóbeli kiegészítést szeretnék tenni, az üzleti terv tartalmában nincs hiba, de
pontosítani és kiegészíteni szeretnék egy pár helyen. Az 1. oldalon 1.1. pontban az előzetes 2013.
évi beszámolóról és az ehhez kapcsolódó fejlesztésről van szó.
A 7. oldalon a belépő jegy árak pontatlanok . A 2014. nyári részben a gyermek és nyugdíjas 1.250.Ft a 3 órás, és 1.550.-Ft az egész napos. A zárójelben csak a Bogácsnak kell maradni, Egert ki kell
húzni. A 8. oldalon az első mondatban a tulajdonosi akarat „hiányzik” szó kimaradt.
A 10. oldalon a 4.2.1 pontosítása : 100 helyett 130 öltözőszekrény hiányzik, így a 11. oldalon a 10.
pontban a válfás öltözőt 200-ra mérsékeljük, onnan pótoljuk a hiányzó fedezetet a +30
öltözőszekrényhez.
A13. oldalon az egy vendégre jutó 2013. évi bevétel szaggatott kék vonalnak vízszintesnek kell
lenni, mert olyan pénztárgép üzemelt a konyhán, ami a strandi bevételt könyvelt, de ez a
kimutatásból kimaradt.
A 15. oldalon a pesszimista belépőjegy ára a bükkszéki lakosoknak 880.-Ft lenne a 750 Ft helyett.
Ez az önköltség számítás alapján kijövő összeg, amelytől a Versenyhivatali szabályok alapján nem
térhetünk el külön befizetendő járulékok nélkül. A közfürdő jelleg miatt az ÁNTSZ előírja a
működési létszám folyamatos biztosítását az engedélyezett kapacitás szerint. E miatt drágábban
tudunk üzemelni.
A 21. oldalon a 9. pont felett 2014. júliusában üzemelési és árrendszert kell kialakítani 2015-re.
Kérem a testületet, ha befolyásolni szeretné, hogy mi kerüljön a prospektusba július végén,
augusztus elején tűzze napirendre. Ezeket a prospektusokat meg kell jelentetni nagyobb Utazási
Irodáknál.
A 26. oldalon kimaradt a szoftver karbantartási díj évi 1,5 millió forintért.
A 27. oldalon korrekció: a vízgépészeti használati utasítást nem jót kapott az ügyvezető, ezért volt
rossz az utasítása.
A 30. oldalon azt a kiegészítést szeretném beírni, hogy a gáz és elektromos energia szolgáltatásokat
év végével meg kívánom pályáztatni.
A 9.4.2 pontban a létszám növekedés az esti fürdőzés bevezetése miatt jönne létre, másrészt pedig
az éves munkarend bevezetése miatt 10 millió forintos megtakarítás várható, melyben az állandó
dolgozók nem járnak rosszabbul. A tervezettnél nagyobb eredmény lesz maximum 60 % -a
jutalmazásra fordítható lehesse, de ez 2014. évben csak álom.
A 31. oldalon a 9.4.3. pontban lemaradt a 13.547 Ft nál a „ra” rag.
A 32. oldalon a 10.1. pontban a szállítói tartozások az év végi állapotot mutatják. Ez az időszak
vonatkozik a likviditásra is. Sajnálom, hogy ilyen sok volt a pontosítani való, törekedni fogok,
hogy ezek után ne legyen. Két variációt vázoltunk fel. A második variációt (szétválasztás, esti
fürdőzést és a szolgáltatások bővítését) javaslom elfogadásra.
Zagyva Ferencné: Ez egy komoly üzleti terv. Van-e kérdés?
Dr. Katona Miklósné: A 7. és 14. oldalon eltérőek a belépő árak. A szervezeti felépítésnél kik ezek
a vállalkozók? A 10. oldalon létszám adatot tudnak-e? Azt kérdezném, hogy május 3.-án miért csak
egy szakács és egy cukrász volt a konyhán ennyi vendéggel? A kinti faöltözők hol vannak? A
Melódiáktól való dolgozók kérése a múltra vonatkozik, vagy a jelenre? A 24. oldalon a
vendéglátásban 15 millió nyereséget honnan lehet tudni, ha nem jó volt a könyvelés? A beruházási
munkák már elkezdődtek? Az utolsó kérdésem, hogy május végétől már állandóan itt lesz?
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Kerécz Tamás: A 14. oldalon szereplő árak az ügyvezető javaslata, ezt szeretném, ha támogatná a
testület. A vállalkozók meg lesznek pályáztatva. A létszám adatra annyit tudok mondani, hogy az
első 3 hónap tény, a többi csak becslés. A május 3.-i konyhai létszámot az előző évi
vendégforgalomhoz és az időjárás jelentés szerint osztottuk be, de a kollégákat elő vettem, hogy ha
10 órakor már látták, hogy sok lesz a vendég, miért nem telefonáltak nekem, vagy Szűcsnének,
hogy intézkedjünk a berendelésről. A kinti öltözők el lettek bontva, mert rossz állapotban voltak. A
15 milliós vendéglátós forgalom belső részét nem tudjuk szétosztani, tehát, hogy ezen belül mennyi
volt a lángos, a lacipecsenye, fagyi stb. bevétele. A munkák elkezdődtek és május 20-a körül lesz
kész előreláthatólag. Napi 20-25 % az energia megtakarítás, amióta vannak takarók a medencék
felett, a páratartalom is 60%-al csökkent. Azt ígértem, hogy május végéig heti 30 órában vagyok
Bükkszéken. Bár ezt az üzleti tervet sem itt csináltam. Szándékom van, hogy itt legyek, de ez most
nem rajtam múlik.
Bozó Lászlóné: Nagyon részletes ez az üzleti terv, jónak találom.
Koska Pál: Tényleg nagyon részletes ez az üzleti terv.
Kerécz Tamás: Nem csak a tulajdonosnak szól ez a részletes üzleti terv, hanem a kollegáknak is.
Két dologra hívnám fel a testület figyelmét és egy dologban kérem a segítségüket. Az egyik dolog,
hogy a fürdő szétválasztása május végéig meg fog történni biztos sok vita és a félreértés adódik
ebből, ezért június elején a helyi lakosoknak nyílt napot szeretnénk szervezni, ahol részletesen
elmagyarázzuk az indokokat - főleg a szoba kiadókat várjuk szeretettel. Támogatást kér a
rendezvény propagálására, hiszen lesz érdeksérelem is , de ezt közösen kell kezelni. A másik
dolog, hogy 2 oldalas szórólapot szeretnénk kiküldeni minden családhoz, melyben részletesen
tájékoztatjuk a lakosságot. Amiben kérném a segítségeteket, hogy a turisztikai látványosságokkal
iránt nyitni szeretnénk a környező települések önkormányzatai felé is. Gondolok itt a Siroki Vár, a
Mátraderecskei mofetta stb. Szeretném, ha a testület a két javaslat közül a nem pesszimista
változatot támogatná.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete tulajdonosi jogkörében eljárva az írásban
benyújtott Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. évi üzleti terv dokumentum szerinti - nem
pesszimista - változatát az ügyvezető módosításával és kiegészítésével együtt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester.
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:
96/2014.(V.6.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete tulajdonosi jogkörében eljárva az írásban
benyújtott Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. évi üzleti terv dokumentum szerinti - nem
pesszimista - változatát az ügyvezető módosításával és kiegészítésével együtt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester.
Dr. Katona Miklósné: A Dózsa út elején az árokban magas a fű, áll benne a víz, nincs megoldva a
levezetése. Szakemberrel meg kell nézettetni.
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Zagyva Ferencné: Hiába hívunk szakembert, mert a piacon az áteresz magasabban van, mint az
árok szintje. Nagy költség lenne felbontatni a Szabadság teret.
Dr. Katona Miklósné: Még is azt hiszem valamelyik vállalkozónak van szintezője, amivel meg kell
nézettetni. A Bem út végén is árkoltatni kellene az árkot.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülésként folytatódott.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Koska Pál
jkv. hitelesítő

Tarjányi Lászlóné
jegyző

Kovács Dániel
jkv. hitelesítő
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