JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én,
17 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Határozat száma
10/2015. (II.12.)
11/2015. (II.12.)
12/2015. (II.12.)
13/2015. (II.12.)
14/2015. (II.12.)
15/2015. (II.12.)

Tárgya
SALVUS víz szolgáltatási díjára adott ajánlat
megtárgyalása
Intézkedési terv módosításának tervezete
A Bükkszék Község Önkormányzatának 2015. évi első
fordulós költségvetés elfogadása
Tábor nyereményjáték elfogadása
Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Ifjúsági Táborba szervezett nagycsoportok után járó
jutalékhoz való hozzájárulás
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel
Tanácskozási joggal megjelent : Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. SALVUS Kft. ajánlatának megtárgyalása.
2. ÁSZ intézkedési terv elfogadása.
3. 2015. évi költségvetés első fordulós tárgyalása.
4. Egyebek.
Zárt ülés.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van,
így a testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását .
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósné
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vett 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Dr. Katona Miklósnét jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vett 4 fő. A képviselő-testület 4 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Bozó Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
I. napirendi pont: A SALVUS Kft. ajánlatának megtárgyalása.
Zagyva Ferencné: A határozati javaslatot megkaptátok, annyival szeretném szerintem kiegészíteni,
hogy ezt az ajánlatot február 20-ig tartsuk fenn. Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs,
szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
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1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a SALVUS Kft. (2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 16.) 2015. január 14-én kelt KI-9/2015 számú, ajánlatmódosítás tárgyú
levelével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
2. A Képviselő-testület a SALVUS Kft. ajánlatát nem fogadja el, egyidejűleg az alábbi döntési
változatokra tesz javaslatot a szolgáltató felé:
a) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Területi Vízügyi Hatóság 1055-3/2014/VH
iktatószámú határozatára benyújtott, az engedélyezett kitermelési kvótából elvont 6.085 m 3re vonatkozó fellebbezést visszavonja, amennyiben a fürdőzési célra szolgáltatandó Salvus
gyógyvíz szolgáltatási díja 193 Ft/m3 árban kerül meghatározásra 2015. január 1-jétől
kezdődően mindaddig, amíg a SALVUS Kft. kitermelési joga fennáll.
b) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. a) pontban meghatározott,
kvótaelvonás miatt benyújtott fellebbezésről, valamint kútfúrási szándékáról is lemond,
amennyiben a Salvus gyógyvíz szolgáltatási díja 100 Ft/m3 árban kerül meghatározásra
2015. január 1-jétől kezdődően mindaddig, amíg a SALVUS Kft. kitermelési joga fennáll.
3. A Képviselő-testület a fenti ajánlatát 2015. február 20-ig tartja fenn.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a SALVUS Kft-vel
közölje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 13.
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:
10/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a SALVUS Kft. (2084 Pilisszentiván,
Szabadság út 16.) 2015. január 14-én kelt KI-9/2015 számú, ajánlatmódosítás tárgyú
levelével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
2. A Képviselő-testület a SALVUS Kft. ajánlatát nem fogadja el, egyidejűleg az alábbi döntési
változatokra tesz javaslatot a szolgáltató felé:
a) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Területi Vízügyi Hatóság 10553/2014/VH iktatószámú határozatára benyújtott, az engedélyezett kitermelési
kvótából elvont 6.085 m3-re vonatkozó fellebbezést visszavonja, amennyiben a
fürdőzési célra szolgáltatandó Salvus gyógyvíz szolgáltatási díja 193 Ft/m3 árban
kerül meghatározásra 2015. január 1-jétől kezdődően mindaddig, amíg a SALVUS
Kft. kitermelési joga fennáll.
b) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. a) pontban
meghatározott, kvótaelvonás miatt benyújtott fellebbezésről, valamint kútfúrási
szándékáról is lemond, amennyiben a Salvus gyógyvíz szolgáltatási díja 100 Ft/m3
árban kerül meghatározásra 2015. január 1-jétől kezdődően mindaddig, amíg a
SALVUS Kft. kitermelési joga fennáll.
3. A Képviselő-testület a fenti ajánlatát 2015. február 20-ig tartja fenn.
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a SALVUS Kft-vel
közölje.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. február 13.
II. napirendi pont: ÁSZ intézkedési terv elfogadása.
Zagyva Ferencné: Az írásos anyagot itt is megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás?
Dr. Katona Miklósné: Mi a módosítás ebben az intézkedési tervben?
Panyik Anita: A beküldött intézkedési tervben néhány helyen folyamatos és értelemszerű határidőmegjelölés történt, melyeknél az Állami Számvevőszék minden esetben konkrét határnap
megjelölését kérte, ezt követően lehet folyamatos. Ahol a jegyző részére fogalmazott meg
javaslatot, és nem így lett a felelős megjelölve, szintén pontosítani kérték. Ezen kívül a
kockázatkezelési rendszer lett kiegészítve. Ezt az intézkedési tervet az ÁSZ már látta és elfogadta.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra tes zi fel szó szerint, változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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:
11/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „az önkormányzatok belső
kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének
ellenőrzéséről” készült Állami Számvevőszék 14085. sorszámú jelentésében foglalt
megállapításaira készített intézkedési terv módosítását az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
III. napirendi pont: 2015. évi költségvetés első fordulós tárgyalása.
Zagyva Ferencné: Átnéztük a 2015. évi költségvetés indokolási lapjait, melyben az előirányzatok a
tavalyi teljesítések és az ez évi fizetési kötelezettségek alapján kerültek meghatározásra. Az
egyeztetésnek megfelelően szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot.
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés indokolási
lapjait áttekintette, és a további tervezéshez kapcsolódóan a következő módosításokat határozta
meg:
1. Közművelődési intézmény (Faluház) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
összegét 530 ezer forinttal meg kell emelni,
2. A közalkalmazottak részére adható étkezési hozzájárulást egységesen 8.000
forintban határozza meg,
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3. A közutak, hidak üzemeltetésére, fenntartására kapott összeget az idegenforgalmi
adóhoz kapott állami támogatásból egészítse ki és a fürdő előtti parkoló és út
helyreállítására fordítja, ha ezt a jogszabály megengedi.
Határidő: értelem szerint
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:
12/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés indokolási
lapjait áttekintette, és a további tervezéshez kapcsolódóan a következő módosításokat határozta
meg:
1. Közművelődéi intézmény (Faluház) Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összegét 530
ezer forinttal meg kell emelni,
2. A közalkalmazottak részére adható étkezési hozzájárulást egységesen 8.000 forintban
határozza meg,
3. A közutak, hidak üzemeltetésére, fenntartására kapott összeget az idegenforgalmi adóhoz
kapott állami támogatásból egészítse ki és a fürdő előtti parkoló és út helyreállítására
fordítja, ha ezt a jogszabály megengedi.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester, jegyző

IV. napirendi pont: Egyebek
Számítógép vásárlása a körzeti megbízott részére
Zagyva Ferencné: Az Egri Rendőrkapitányság Vezetőjétől kaptam egy levelet, melyben kéri, hogy
a körzeti megbízottnak vásárolandó 50.960.-Ft összegű számítógép beszerzést támogassuk.
Tájékoztatásul közlöm a testülettel, hogy előzetes ígéretet tettem arra, hogy kifizetjük.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Eger Rally
Zagyva Ferencné: Az előző évekhez hasonlóan március utolsó hétvégéjén ismét megrendezésre
kerül az Eger Rally, melyhez kérik a hozzájárulásunkat. A terpesi elágazótól Egerbaktáig lesz
lezárva az út.
A Képviselő-testület döntéshozatal nélkül hozzájárul az Eger Rally megrendezéséhez.
Tábor nyereményjáték
Bozó Lászlóné: Horuczi Ádám ötlete volt ez a nyereményjáték, annak érdekében, hogy a táborba
vendégeket csalogassunk. A tervezetét kiosztottam, kérem a véleményeteket.
Zagyva Ferencné: Én azt hiszem, hogy ha 50 % az első díj, az nekünk veszteséget jelent. Javaslom,
hogy az első díj 30%, a második 20 % és a harmadik 10 % kedvezményt jelentsen a szállás árából.
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Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel a következő határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ifjúsági Tábor
nyereményjátékot indítson, amelyben az első díj 30 %, a második díj 20 %, a harmadik díj 10 %
kedvezmény a szállás díjából.
Határidő: értelem szerint
Felelős: táborvezető
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:
13/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Ifjúsági Tábor
nyereményjátékot indítson, amelyben az első díj 30 %, a második díj 20 %, a harmadik díj 10 %
kedvezmény a szállás díjából.
Határidő: értelem szerint
Felelős: táborvezető
Polgármester szabadságának ütemezése
Zagyva Ferencné: Írásban megkaptátok a szabadságom ütemezését. Ha kérdésetek és
hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel a következő határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné főállású polgármester a
2014. évről áthozott 7 nap, valamint a 2015. évi 39 nap, összesen 46 nap szabadságának ütemezését
az alábbiak szerint jóváhagyja:
jan.

febr.

márc

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov.

dec.

rendk

össz.

2

3

2

2

2

3

7

8

3

3

3

4

4
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A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a polgármester szabadságolási
engedélyét a fenti ütemezés szerint aláírja.
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:
14/2015. (II.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné főállású polgármester a
2014. évről áthozott 7 nap, valamint a 2015. évi 39 nap, összesen 46 nap szabadságának ütemezését
az alábbiak szerint jóváhagyja:
jan.

febr.

márc

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept

okt.

nov.
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A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a polgármester szabadságolási
engedélyét a fenti ütemezés szerint aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ifjúsági Tábor jutaléka
Bozó Lászlóné: A két fiatal közmunkás segítségével nagyon sok kiajánlás történt, még sincs annyi
jelentkező, mint a tavalyi évben. Viszont két olyan személy jelentkezett, akik jutalékért nagy
csoportokat szerveznének. Az egyikőjük a Komplexnet-Megoldások Kft. a legalább 2 éjszakát itt
töltő, 150 fő fölötti csoportoknál 8 % jutalékot kér a teljes árból. A másik személy Becsei Gellért
Szegedről, ő edzőtáborokat szervez, ő 10 %-os jutalékot kér. Ehhez a képviselő-testület
hozzájárulása szükséges.
Zagyva Ferencné: Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs szavazásra teszem fel a következő
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a bükkszéki Ifjúsági
Tábor vezetője a táborba szervezett csoportok esetén jutalékot biztosítson a KomplexnetMegoldások Kft. (8496 Nagypirit, Ady E. tér 11., képviseli Ughy István) és Becsei Gellért (6723
Szeged, Debreceni u. 1/A) szervezőknek, az alábbiak szerint meghatározott feltételek teljesülése
esetén:
a) A Komplexnet-Megoldások Kft. szervező részére a legalább két éjszakát a táborban töltő, 150
főt meghaladó csoportok esetén a teljes ár 8% jutalék,
b) Becsei Gellért részére edzőtáborok szervezése esetén a teljes ár 10%-át kitevő jutalék.
Határidő: értelem szerint
Felelős: táborvezető
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:
15/2015.(II.12.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a bükkszéki Ifjúsági
Tábor vezetője a táborba szervezett csoportok esetén jutalékot biztosítson a KomplexnetMegoldások Kft. (8496 Nagypirit, Ady E. tér 11., képviseli Ughy István) és Becsei Gellért (6723
Szeged, Debreceni u. 1/A) szervezőknek, az alábbiak szerint meghatározott feltételek teljesülése
esetén:
a) A Komplexnet-Megoldások Kft. szervező részére a legalább két éjszakát a táborban töltő, 150
főt meghaladó csoportok esetén a teljes ár 8% jutalék,
b) Becsei Gellért részére edzőtáborok szervezése esetén a teljes ár 10%-át kitevő jutalék.
Határidő: értelem szerint
Felelős: táborvezető
SALVUS víz biztosítása a bükkszéki lakosok részére
Dr. Katona Miklósné: A lakosság salvus vízzel való ellátása hogyan oldható meg?
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Kóti László: Amit az ügyvezető úr mondott, UV szűrővel lehetne a legegyszerűbben megoldani.
Zagyva Ferencné: Szerintem negyedévente kellene a hónap első hétvégéjén, minden bükkszékinek
20 liter vizet adni. Lehetne most március első hetében kezdeni.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülés formájában folytatódott.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
aljegyző

Bozó Lászlóné
jkv. hitelesítő

Dr. Katona Miklósné
jkv. hitelesítő
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