JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án,
8,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.

Rendeletek száma
8/2015. (V.29.)
9/2015. (V.29.)
Határozat száma
82/2015. (V.28.)
83/2015. (V.28.)
84/2015. (V.28.)
85/2015. (V.28.)
86/2015. (V.28.)
87/2015. (V.28.)
88/2015. (V.28.)
89/2015. (V.28.)
90/2015. (V.28.)
91/2015. (V.28.)
92/2015. (V.28.)
93/2015. (V.28.)
94/2015. (V.28.)
95/2015. (V.28.)
96/2015. (V.28.)
97/2015. (V.28.)

Tárgya
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Tárgya
Bükkszék település katasztrófavédelmi helyzetéről, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása érdekében tett
intézkedésekről szóló beszámoló elfogadása.
Az „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
2014. évi beszámolójának elfogadása.
A 2014. évi zárszámadási rendelet-tervezettel benyújtott
tájékoztatások elfogadása.
A 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadása
Igazgatási szünet elfogadása.
József A. úti súlykorlátozás elfogadása.
A Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2014. üzleti évről
készített egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása.
Döntés a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása belső
ellenőrzési feladat-ellátásából való kilépésről.
Inczédy-Kovács Krisztina regisztrált belső ellenőr megbízása
belső ellenőrzési tevékenység ellátására.
A Heves Megyei Kormányhivatal részére a camping terültére
meghatározott bérleti díj összegének helybenhagyása.
Döntés az önkormányzati feladat-ellátást szolgáló fejlesztések
keretében helyi közutak felújítására pályázat benyújtásáról.
Dr. Shakarneh Subhi vállalkozó háziorvos rendelési idő
módosítása iránti kérelmének elutasítása.
Kézi patika létrehozásához feltételek meghatározása.
Kézi patikához való hozzájárulás.
Nyugdíjas Klub támogatási kérelmének elfogadása.
Tiszakécske Város Önkormányzata, mint a bükkszéki Ifjúsági
Tábor résztulajdonosa részére az ingatlan felújítására
vonatkozó javaslatok meghatározása.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Távolmaradását bejelentette: Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Beszámoló Bükkszék település katasztrófavédelmi helyzetéről.
Előadó: Seres Tibor mk. Tű. alezredes
2. „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2014. évi beszámolója
Előadó: Lajtosné Lécz Erzsébet
3. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására.
Előadó: polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelet és a 2014. évi költségvetési
beszámoló elfogadására
előadó: Polgármester
5. Éves ellenőrzési jelentés megvitatása.
Előadó: jegyző
6. Igazgatási szünet elfogadása.
előadó: jegyző
7. Bükkszék Gyógyforrást üzemeltető Kft. 2014. évi beszámolója.
Előadó: polgármester
8. Egyebek.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait és a meghívott vendéget. Megállapítom, hogy egy
képviselő hiányzik, aki távolmaradását előzetesen bejelentette, de így is határozatképes a testület.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerint a napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont:. Beszámoló Bükkszék település katasztrófavédelmi helyzetéről
Zagyva Ferencné: Megkérdezem a napirendi pont előadóját, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?
Seres Tibor: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2012. évben alakult. Összetett feladatokat lát el, az
eddigi feladatokon túl a kéményseprő és tüzeléstechnikai szolgáltató felügyeletét is megkaptuk, a
vízügyi hatósági jogkör is hozzánk került. Kovács Sándor tűzoltó százados a Pétervásárai Járásban
a katasztrófavédelmi megbízott, feladata a járás területén koordinálni az itt élő emberek biztonságát
érintő helyzeteket, feladatokat. Bükkszék a 3. katasztrófavédelmi osztályba van besorolva, mert
nincs vasút és olyan közút, ahol veszélyes anyagokat szállítanának. Van egy Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete, ami nagyon lelkes kiscsapat. Ennyivel kívántam kiegészíteni a beszámolót, ha van
kérdés szívesen válaszolok. Kérem a beszámoló elfogadását.
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Dr. Katona Miklósné: A beszámolót olvasva azt kérdezném, hogy Bükkszéken újra működik a
Polgárőr Egyesület?
Seres Tibor: A beszámolóban a polgári védelemről beszélünk, aminek a megalakulását törvény írja
elő, tehát kötelező. Ez egy úgynevezett köteles polgári védelmi szervezet, határozattal vannak
kijelölve a tagjai és az eszközök. Az elmúlt ötven évben nem lettek kijelölve emberek, mert az
fizet, aki kijelöli őket. A védelmi szervezetek más irányban mozdultak el, több településen már
megalakultak az önkéntes mentőcsoportok.
Zagyva Ferencné: Köszönjük a beszámolót, a vízkár-elhárítási tervet pedig pótolni fogjuk. Ha több
kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Bükkszék település katasztrófavédelmi helyzetéről, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
82/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő testülete az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Bükkszék település katasztrófavédelmi helyzetéről, a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtása
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Seres Tibor távozik.
II. napirendi pont: „Aranykapu” Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2014. évi beszámolója
Zagyva Ferencné: Megkaptátok az írásos beszámolót.
Dr. Katona Miklósné: Adományt Bükkszéken kapott-e valaki, ha igen, ki dönti el hogy ki, ha nem,
akkor miért nem kaptak?
Panyik Anita: Megkérdezem az intézményvezetőt és a következő ülésen tájékoztatom a testületet.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel „Aranykapu”
Kistérségi Humán Szolgáltató Központ 2014. évi beszámolóját.
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a helyi gyermekvédelmi és
gyámhatósági tevékenységéről szóló - a Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője által benyújtott - 2014.
évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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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:
83/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése szerint a helyi gyermekvédelmi és
gyámhatósági tevékenységéről szóló - a Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője által benyújtott - 2014.
évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
III. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására.
Zagyva Ferencné: Megkaptátok írásban az előterjesztést. Van-e kérdés?
Dr. Katona Miklósné: Nem igazán látom át ezt a rendelet-tervezetet. Miért nincs itt a gazdálkodási
előadó?
Panyik Anita: Az előirányzat-módosítás jelentős része átcsoportosításból származik, a mínusz 383
millió forintos eltérés az eredeti előirányzattól pedig a hitelből adódik. Amire tudok, válaszolok, ha
nem, akkor pedig megkérdezem a gazdálkodási előadót.
Zagyva Ferencné: Ezt a szakemberek tudják, nyilván ilyen formában kéri az Államkincstár tőlük,
azért így van elkészítve. Bozóné Anikó felajánlotta, hogy tegnap délután 4 órától itt tud lenni és
válaszol a kérdésekre. Ma azért nincs itt, mert más településnek is el kell készítenie az anyagot. Ha
több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti
tartalommal az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, az
előterjesztés
szerinti
tartalommal
az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetéséről
szóló
4/2014.
(II.26.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 3 igen és 1
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi rendeletet hozta:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a
következőket rendeli el:
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1.§
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetés egyenlege
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 2014. december 31-i hatállyal
a) költségvetési bevételi főösszeget
192.313 ezer forintban
(egyszázkilencvenmillió-háromszáztizenháromezer forint)
b) költségvetési kiadási főösszeget
192.313 ezer forintban
(egyszázkilencvenmillió-háromszáztizenháromezer forint)
c) költségvetési egyenlegét

0 ezer forintban

fogadja el.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételeit összevontan, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (4) bekezdésében
meghatározott bontásban a rendelet 1. melléklete szerinti táblázat mutatja be. Az Önkormányzat és
költségvetési szerve költségvetési kiadásait összevontan, az Áht. 6. § (4) bekezdésében
meghatározott bontásban a rendelet 3. melléklete szerinti táblázat,
(3) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint általa irányított költségvetési
szerv 2014. évi költségvetését 2014. december 31-i hatállyal 3.314.000 Ft azaz hárommillióháromszáztizennégyezer forint bevételi és 3.314.000 Ft azaz hárommillió-háromszáztizennégyezer
forint kiadási előirányzattal állapítja meg. A Napköziotthonos Óvoda bevételeit a 2. melléklet,
kiadásait a 4. melléklet mutatja be.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában kimutatott költségvetési bevételek között 0 e
Ft bevételi előirányzatot tervez a működőképesség megőrzését szolgáló egyéb központi támogatás
jogcímen.”
2.§
A Rendelet 3. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3.§ A költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege előirányzat csoportonként
(1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat 2014. december 31-i
hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési működési bevételek

163.513 e Ft

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

189.247 e Ft
34.358 e Ft
8.146 e Ft
78.307 e Ft
8.659 e Ft
59.777 e Ft

c) A Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege

- 25.734 e Ft
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(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és kiadásokat 2014. december 31i hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el:
a) Költségvetési felhalmozási bevételek

28.800 e Ft

b) Költségvetési felhalmozási kiadások
ba) beruházás
bb) felújítás
bc) egyéb felhalmozási kiadás

3.066 e Ft
0 e Ft
1.543 e Ft
1.523 e Ft

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

25.734 e Ft

(3) A költségvetési bevételeken és kiadásokon belül az önkormányzat vállalkozási bevételét 34.413
e Ft-ban, vállalkozási kiadását 34.413 e Ft-ban fogadja el.”
3.§
A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A kötelező és önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai
A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés kötelező feladatokra tervezett bevételi és kiadási
előirányzatát 2014. december 31-i hatállyal 89.059.000 Ft azaz nyolcvankilencezer-ötvenkilencezer
forintban, az államigazgatási feladatok előirányzatát 6.392.000 Ft azaz hatmillióháromszázkilencvenkettőezer forintban, az önként vállalt feladatokra tervezett bevételi és kiadási
előirányzatát 62.449.000 Ft azaz hatvankettőmillió-négyszáznegyvenkilencezer forintban határozza
meg.”
4.§
A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi és kiadási
költségvetési
előirányzatát
192.313.000
Ft,
azaz
egyszázkilencvenkettőmillióháromszáztizenháromezer forint összegben határozza meg, ebből a vállalkozási tevékenység
önként vállalt feladatai bevételi és kiadási előirányzatát 34.413.000 Ft azaz harmincnégymilliónégyszáztizenháromezer forint összegben fogadja el.”
5. §
A Rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.§ Az önkormányzat létszámkerete
(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített létszámkeretét 2014. december 31-i hatállyal
29 főben, ebből a közfoglalkoztatottak létszámát 16 főben határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet az 5. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda
engedélyezett létszámkeretét a 6. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.”
6.§
A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Tartalékok
6

A Képviselő-testület 2014. december 31-i hatállyal az évközi többletigények, valamint az elmaradt
bevétele pótlására szolgáló általános tartalék összegét 8.125 ezer forintban, a céltartalék előirányzat
összegét 0 ezer forintban határozza meg.”
7.§
A Rendelet 8.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kötelezettségek
(1) Az önkormányzati hitelek állományát 2014. december 31-i hatállyal 0 e Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.”
8.§
(1)

A Rendelet 6. mellékletének számozása 9. mellékletre módosul.

(2)

A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe az 3. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe az 5. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 6. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe a 7. melléklet,
lép.
9.§
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Bükkszék, 2015. május 28.

Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző
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IV. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendelet és a 2014. évi
költségvetési beszámoló elfogadására
Zagyva Ferencné: Ezt az előterjesztést is megkaptátok. Kérdés, hozzászólás van-e?
Dr. Katona Miklósné: Kérdeztem a gazdálkodási előadót, hogy a MEP-től az egészségügyi
ellátásra mennyi pénz kaptunk, ekkor derült ki, hogy az ápolónő helyettese mennyi pénzbe került.
Miért kapott ilyen sokat? Az egészségügyre pontosan mennyit kaptunk, erre pontos választ kérek.
Szeretném látni a helyettes ápolónő szerződéseit is.
Panyik Anita: Az OEP támogatásnál a védőnő és az orvos egy soron van feltüntetve, ami 11.812
ezer forint.
Zagyva Ferencné: Megbízási szerződéssel volt foglalkoztatva a helyettes ápolónő. A bére viszont
az ápolónő bérével arányban van.
Dr. Katona Miklósné: Az ÉRV a bérleti díjjal tartozik, vagy mi tartozunk?
Zagyva Ferencné: Tartoznak, de összegszerűen nem tudom megmondani, hogy pontosan
mennyivel. Ha kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
84/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadási
rendelet-tervezetével benyújtott alábbi tájékoztatásokat a kimutatások szerint tudomásul
veszi:
a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök
változását,
b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményekettartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év
tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb
csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.
e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
f) a vagyonkimutatást, és
g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
2. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban elfogadott tájékoztatókat az önkormányzat
2014. évi zárszámadási rendeletének 6.-13. és 19. mellékleteiként szerepeltesse.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
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Zagyva Ferencné: Ha nincs több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az
előterjesztés szerinti tartalommal az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló rendelettervezetet.
A Polgármester felolvassa és szavazásra
előterjesztés
szerinti
tartalommal
az
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet.

teszi fel szó
önkormányzat

szerint, az
2014.
évi

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 3 igen és 1
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi rendeletet hozta:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. 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 2014. ÉVI BEVÉTELEINEK
ÉS KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE
1.§
(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szerve
2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer forintra kerekítve
193.616.000 Ft azaz Egyszázkilencvenhárommillió-hatszáztizenhatezer forint bevétellel elfogadja.
(2) A bevételi főösszegből a költségvetési bevételt ezer forintra kerekítve 178.865.000 Ft azaz
egyszázhetvennyolcmillió-nyolcszázhatvanötezer forint összegben, a finanszírozási bevételt
14.751.000 Ft azaz tizennégymillió-hétszázötvenegyezer forint összegben fogadja el.
(3) A költségvetési bevételi összegből a működési bevétel 150.065.000 Ft azaz egyszázötvenmillióhatvanötezer forint összegben, a felhalmozási célú bevételt 28.800.000 Ft azaz huszonnyolcmilliónyolcszázezer forint összegben fogadja el.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeit forrásonként, ezen belül kötelező, önként
vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
fogadja el, a Napköziotthonos Óvoda bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve intézményi működési bevételeit összevontan az 1/a
melléklet tartalmazza.
2.§
(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást ezer forintra kerekítve 174.613.000
Ft azaz Egyszázhetvennégymillió-hatszáztizenháromezer forint kiadással fogadja el.
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(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásait kiemelt előirányzatonként, ezen belül
kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok és vállalkozási tevékenység szerinti bontásban a
3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el, a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 4.
melléklet tartalmazza.
3.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi zárszámadását 19.002.000 Ft azaz
Tizenkilencmillió-kettőezer forint módosított maradvánnyal fogadja el. A maradvány elszámolását
a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
A Képviselő-testület az alaptevékenysége 2014. évi zárszámadását 157.900.000 Ft azaz
Egyszázötvenhétmillió-kilencszázezer forint teljesített bevétellel és 142.351.000 Ft azaz
Egyszáznegyvenkétmillió-háromszázötvenegyezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
5.§
A Képviselő-testület a vállalkozási tevékenysége 2014. évi zárszámadását 34.413.000 Ft azaz
Harmincnégymillió-négyszáztizenháromezer forint teljesített bevétellel és 34.413.000 Ft azaz
Harmincnégymillió-négyszáztizenháromezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.
6.§
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi záró létszámát az 5. melléklet, a mérleg szerinti
eredménykimutatását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
II. fejezet
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ
7.§
A Képviselő-testület a 19. melléklet szerinti vagyonkimutatás mérlegadatai alapján az
önkormányzat 2014. évi vagyonát 1.935.846 ezer Ft Egymilliárd-kilencszázharmincötmilliónyolcszáznegyvenhatezer forint összegben hagyja jóvá.
8.§
(1) A Képviselő-testület a tájékoztatásul közölt
a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 6. melléklet,
b) e) az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére
felhasználható bevételek alakulását a 7. melléklet,
c) az Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket a 8. melléklet,
d) többéves kihatással járó döntéseket a 9. melléklet,
e) a költségvetési mérlegét a 10. melléklet,
f) a közvetett támogatásokat a 11. melléklet,
g) a pénzeszközök változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet,
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h) adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 13. melléklet
szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint irányítása alatt álló
költségvetési szerv
a) engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet,
b) költségvetési mérlegét a 15. melléklet,
c) a pénzeszközök változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervét a 16.
melléklet.
d) maradvány levezetését a 20. melléklet,
e) eredménykimutatását a 21. melléklet
szerinti tartalommal hagyja jóvá.
9.§
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradvány 2015. évi költségvetés alaptevékenység
általános tartalék előirányzatára történő átvezetéséről gondoskodjon.
III. fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Bükkszék, 2015. május 28.
Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző

V. napirendi pont: Éves ellenőrzési jelentés megvitatása
Panyik Anita: Az éves ellenőrzési jelentés kapcsolódik a beszámolóhoz, azonban külön kell róla
dönteni.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
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85/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi összefoglaló belső ellenőrzési
jelentést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VI. napirendi pont: Igazgatási szünet elfogadása.
Zagyva Ferencné: A kiküldött előterjesztés szerint a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban
tartandó igazgatási szünetre a július 17. és augusztus 16. közötti időszakra érkezett javaslat. 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 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
86/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban
2015. július 27. és 2015. augusztus 16. között igazgatási szünetet rendel el.
Az igazgatási szünet ideje alatt a munkavégzés, és ügyfélfogadás rendjét a következők szerint kell
biztosítani:
- a közös hivatal székhelyén minden nap ügyeletet kell biztosítani,
- - a közös hivatal székhelyén hétfői és szerdai napokon ügyfélfogadást kell biztosítani,
- - az ügyfélfogadási helyeken: Bükkszék, Szajla, Terpes a hét egy napján – keddi napon –
ügyfélfogadást kell biztosítani, ekkor a jegyzőnek, vagy az aljegyzőnek is meg kell jelennie,
- Az ügyintézés idejét, az elérhetőségeket az ügyintézési helyeken az ajtóra tett tájékoztatás
útján az ügyfelekkel közölni kell,
- - az anyakönyvvezetőnek telefonos készenlétet kell biztosítani.
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a fentiek szerint adja ki a köztisztviselők szabadságát.
Határidő: 2015.július 27.
Felelős: jegyző
Dr. Katona Miklósné: A József Attila úton a súlykorlátozást meg kell oldani, és a sebességet is
korlátozni kell. Erről hozzunk határozatot!
Kóti László: Szerintem is 10 tonnára kellene korlátozni.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bükkszéki József Attila úton 10 tonnára
korlátozza a közlekedő teherautók forgalmát. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
12

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
87/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bükkszéki József Attila úton 10 tonnára
korlátozza a közlekedő teherautók forgalmát. Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
VII. napirendi pont: Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető Kft. 2014. évi beszámolója.
Zagyva Ferencné: Ezt az előterjesztést email-ban kaptátok meg. Ha kérdés, hozzászólás nincs,
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva - a
Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester.
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:
88/2015.(V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva - a
Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi
egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester.
VIII. napirendi pont: Egyebek
Belső ellenőrzési feladat-ellátás
Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása a belső ellenőrzési feladatokat
jelenleg nem látja el, mert az egyik dolgozó GYES-en van, a másiknak pedig megszüntették a
munkaviszonyát. Több önkormányzat a korábbi belső ellenőrrel, Inczédy-Kovács Krisztinával
kötött szerződést.
Dr. Katona Miklósné: A belső ellenőrzésből hogyan léphetünk ki? Egyáltalán szeretnénk mi
kilépni? A tagdíjat december 31-ig ki kell fizetni?
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Panyik Anita: A Társulás jelenleg ezt a tevékenységét szünetelteti. A hozzájárulást erre a
tevékenységre ebben az évben már nem kell fizetni, csak az elküldött dolgozó végkielégítéséhez
kellett hozzájárulni, valamint az „Aranykapu” Kistérségi Szolgáltató Központ által végzett
szociális alapszolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti szolgálathoz.
Kóti László: Ezen a kistérségi ülésen én vettem részt, amikor a belső ellenőrzésről ez a döntés
született, a társulás maga megmaradt, de a költségvetést már így tervezték. Szerintem az éves 180
ezer forint elfogadható.
Zagyva Ferencné: Először szavazzunk a feladatellátás kilépéséről. Ha kérdés, hozzászólás nincs,
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. december 31ével kilép a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) belső ellenőrzési
feladatellátásából.
A Képviselő-testület –a társulási feladatellátás keretében szüneteltetett belső ellenőrzési feladatra
tekintettel- 2015. június 1—jétől nem kéri a Társulástól a belső ellenőrzési feladat teljes körű
ellátását az Önkormányzat és költségvetési szerve tekintetében, a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
feladat-ellátási kötelezettségének más formában tesz eleget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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:
89/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2015. december 31ével kilép a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) belső ellenőrzési
feladatellátásából.
A Képviselő-testület –a társulási feladatellátás keretében szüneteltetett belső ellenőrzési feladatra
tekintettel- 2015. június 1—jétől nem kéri a Társulástól a belső ellenőrzési feladat teljes körű
ellátását az Önkormányzat és költségvetési szerve tekintetében, a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt
feladat-ellátási kötelezettségének más formában tesz eleget.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsát értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zagyva Ferencné: Most az Inczédy-Kovács Krisztinával való megállapodást teszem fel szavazásra.
Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
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rendeletben foglalt feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésére, az Önkormányzat
tárgyévre készített ellenőrzési tervében foglaltak maradéktalan elvégzésére vállalkozási
szerződést köt Inczédy-Kovács Krisztina regisztrált belső ellenőr egyéni vállalkozóval
(3245 Recsk, Szent István u. 12.; adószám: 67103605-1-30; regisztrációs szám: 5114057).
2. A Vállalkozó egy személyben ellátja a belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr feladatait.
3. A szerződés időtartama: 2015. június 1.-2019. december 31.
4. A belső ellenőrzési szolgáltatás havi díja bruttó 15.000.- Ft, azaz tizenötezer forint.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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:
90/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletben foglalt feladat-ellátási kötelezettségének teljesítésére, az Önkormányzat
tárgyévre készített ellenőrzési tervében foglaltak maradéktalan elvégzésére vállalkozási
szerződést köt Inczédy-Kovács Krisztina regisztrált belső ellenőr egyéni vállalkozóval
(3245 Recsk, Szent István u. 12.; adószám: 67103605-1-30; regisztrációs szám: 5114057).
2. A Vállalkozó egy személyben ellátja a belső ellenőrzési vezető és belső ellenőr feladatait.
3. A szerződés időtartama: 2015. június 1.-2019. december 31.
4. A belső ellenőrzési szolgáltatás havi díja bruttó 15.000.- Ft, azaz tizenötezer forint.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
A Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő, a camping faház alatti terültét érintő bérleti szerződés
Zagyva Ferencné: A Kormánymegbízott Úr levelet küldött, mert magasnak tartja a faház alatti
terültre vonatkozó bérleti díj emelését.
A Polgármester a levelet felolvassa.
Zagyva Ferencné: Két évvel ezelőtt a szolgálati lakásoknál nagyobb mértékű emelést hajtottunk
végre, a bérleti szerződéseket nem emeltük. A testület megalapozottan hozta meg a döntését. Ha
kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 35/2015. (III.11.)
önkormányzati határozatával meghozott döntését nem kívánja módosítani.
Felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Heves Megyei Kormányhivatalt értesítse.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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:
91/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 35/2015. (III.11.)
önkormányzati határozatával meghozott döntését nem kívánja módosítani.
Felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről a Heves Megyei Kormányhivatalt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Pályázat útfelújításra
Zagyva Ferencné: Pályázni lehet önkormányzati utak felújítására. Két évvel ezelőtt volt egy
szerződés a Goodwill Consulting Kft-vel, amiben megállapodtunk, hogy a pályázatírásért addig
nem kell fizetni, amíg nem nyer egy pályázatunk. A velük most megkötendő megállapodás-tervezet
azonban 5 %-os sikerdíjat tartalmaz. Szerintem három út nagyon rossz állapotú, ezek a Templom
út, a József Attila út felső része és a Jókai út.
Panyik Anita: Ez egy, a belügyminiszter által önkormányzati fejlesztések támogatására kiírt
pályázat, amelyből a belterületi utak, járdák felújítására, a település adóerő-képessége alapján 85
%-os támogatási intenzitás mellett maximum 15 millió forint igényelhető. Mindhárom út
valószínűleg nem fér bele.
Zagyva Ferencné: A Jókai út maga hosszú, ennek megoldjuk a kátyúzását saját erőből, a másik
kettőre viszont pályázzunk. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az önkormányzat pályázatot
nyújtson be az alábbi tartalommal:
A megvalósítandó projekt tartalma:
‐ Belterületi útfelújítás (Templom, József A. utak)
A beruházással érintett épület, útszakasz pontos címe:
Támogatási igény:
Saját erő:
Összes beruházási költség:

Bükkszék, Templom út, hrsz:45/1
Bükkszék, József A. út, hrsz: 231

15.000.000 Ft
4.886.155 Ft
19.886.155 Ft

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségvetésében a 2014. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja a 4.886.155.- forintos önrészt.
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester
Határidő: értelem szerint
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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:
92/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a 2015. évi központi
költségvetésről szóló 2014.évi C. törvény 3. melléklet II.4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az önkormányzat pályázatot
nyújtson be az alábbi tartalommal:
A megvalósítandó projekt tartalma:
‐ Belterületi útfelújítás (Templom, József A. utak)
A beruházással érintett épület, útszakasz pontos címe:
Támogatási igény:
Saját erő:
Összes beruházási költség:

Bükkszék, Templom út, hrsz:45/1
Bükkszék, József A. út, hrsz: 231

15.000.000 Ft
4.886.155 Ft
19.886.155 Ft

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete saját költségvetésében a 2014. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja a 4.886.155.- forintos önrészt.
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Shakarneh Subhi háziorvos rendelési idő módosítására vonatkozó kérelme
Zagyva Ferencné: Levelet kaptam a háziorvostól a rendelési idő módosítására vonatkozóan.
A Polgármester a levelet felolvassa.
Zagyva Ferencné: Nagyon sok lakossági panaszt kapok a háziorvos miatt, például megtagadja a
beteg ellátását, sorozatosan megszegi a feladat-ellátási szerződést. Emiatt írásos tájékoztatást
kértem tőle, amire ő azt válaszolta, hogy az orvosetikai bizottság vizsgálata után fog válaszolni.
Dr. Katona Miklósné: Jó lett volna, ha ő is itt van, ha ilyen dolgokról beszélünk.
Zagyva Ferencné: Hívtam mára, de nem jött el. Két dologról kell szavazni. Először, hogy a
rendelési időt módosítjuk-e?
A Képviselő-testület a rendelési idő módosítását nem támogatta.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Shakarneh Subhi
vállalkozó háziorvos kérelmét a rendelési idő módosítására vonatkozóan nem támogatja, ennek
megfelelően a háziorvosi feladat-ellátási szerződés tartalmát nem kívánja módosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost értesítse.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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:
93/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Shakarneh Subhi
vállalkozó háziorvos kérelmét a rendelési idő módosítására vonatkozóan nem támogatja, ennek
megfelelően a háziorvosi feladat-ellátási szerződés tartalmát nem kívánja módosítani.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a háziorvost értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zagyva Ferencné: A háziorvos kézi patikát kíván létrehozni, melyet az egri Kígyó Patikán
keresztül tud megvalósítani. Nem látom akadályát, hogy ez működjön, azonban kérem, hogy ehhez
a feltételeket határozzuk meg. Szerintem a gyógyszerek beszerzését a rendelkezésre állási időn
kívül bonyolítsa, valamint a többletbevételt eredményező kézi patika működtetése okán a
bükkszéki háziorvosi rendelő közüzemi díjait a kézi patika létrehozása napjától a vállalkozó
háziorvos fizesse. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bükkszék, 588 hrsz-ú,
természetben a Bükkszék, Dobó I. út 1. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlanon a Dobó Téri Kígyó Patika (3300 Eger, Dobó tér 2.) kézi patika
céljára, határozatlan időre telephelyet hozzon létre.
2. A Képviselő-testület a fenti hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, ha a kézi patikát
üzemeltető Dr. Shakarneh Subhi vállalkozó háziorvos (Surman-Sakarne Kft., 2370 Dabas,
Móra Ferenc u. 23.) a gyógyszerek beszerzését a rendelkezésre állási időn kívül bonyolítja,
valamint a többletbevételt eredményező kézi patika működtetése okán a bükkszéki
háziorvosi rendelő közüzemi díjait a kézi patika létrehozása napjától a vállalkozó háziorvos
fizeti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi feladat-ellátási
szerződés kiegészítő melléklete módosítását előkészítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
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94/2015.(V.28.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bükkszék, 588 hrsz-ú,
természetben a Bükkszék, Dobó I. út 1. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlanon a Dobó Téri Kígyó Patika (3300 Eger, Dobó tér 2.) kézi patika
céljára, határozatlan időre telephelyet hozzon létre.
2. A Képviselő-testület a fenti hozzájárulást azzal a feltétellel adja meg, ha a kézi patikát
üzemeltető Dr. Shakarneh Subhi vállalkozó háziorvos (Surman-Sakarne Kft., 2370 Dabas,
Móra Ferenc u. 23.) a gyógyszerek beszerzését a rendelkezésre állási időn kívül bonyolítja,
valamint a többletbevételt eredményező kézi patika működtetése okán a bükkszéki
háziorvosi rendelő közüzemi díjait a kézi patika létrehozása napjától a vállalkozó háziorvos
fizeti.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi feladat-ellátási
szerződés kiegészítő melléklete módosítását előkészítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: A kézi patika létrehozásához a Dobó téri Kígyó Patika nyilatkozatot kér a
testülettől annak érdekében, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a pénztárgépet kiadja. Ha kérdés,
hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bükkszék, 588 hrsz-ú,
természetben a Bükkszék, Dobó I. út 1. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlanon a Dobó Téri Kígyó Patika (3300 Eger, Dobó tér 2.) kézi patika
céljára, határozatlan időre telephelyet hozzon létre.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Dobó Téri Kígyó
Patika vezetőjét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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:
95/2015. (V.28.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Bükkszék, 588 hrsz-ú,
természetben a Bükkszék, Dobó I. út 1. szám alatt található ingatlan tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy az ingatlanon a Dobó Téri Kígyó Patika (3300 Eger, Dobó tér 2.) kézi patika
céljára, határozatlan időre telephelyet hozzon létre.
2. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan címe a cégnyilvántartásba
bejegyzésre kerüljön.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Dobó Téri Kígyó
Patika vezetőjét értesítse.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Nyugdíjas klub kérelme
Zagyva Ferencné: A Nyugdíjas Klubtól kaptam egy kérelmet, amelyben a 2015. évi munkatervük
megvalósításához, azon belül kirándulásra igényelnek támogatást. A 2014. évi tevékenységükről a
beszámolót mellékelték.
A Polgármester a levelet felolvassa.
Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy adjunk nekik 50 ezer forintot. Ha kérdés, hozzászólás nincs,
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub kirándulásához hozzájárul
50.000.-Ft, azaz ötvenezer forinttal, amelynek fedezetét a tartalék előirányzatból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról - a
Nyugdíjasklub számlájára- intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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:
96/2015.(V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas Klub kirándulásához hozzájárul
50.000.-Ft, azaz ötvenezer forinttal, amelynek fedezetét a tartalék előirányzatból biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás átutalásáról - a
Nyugdíjasklub számlájára- intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tiszakécske Város Önkormányzata képviselőinek látogatása
Zagyva Ferencné: Tegnap itt voltak a tiszakécskei Önkormányzattól. Megnézték a tábort, ezt
követően a Polgármester Úr azt kérte, tegyünk javaslatot a további működtetésre. A barna házakat
tekintik a saját tulajdonuknak.
Kóti László: Meg kellene osztatni, hogy ne legyen osztatlan közös tulajdon, vagy vegyük meg,
vagy vállalják a saját épületeik felújítását.
Zagyva Ferencné: Nem tudjuk megvenni, talán ők sem. Az osztatlan közös tulajdont meg kellene
szüntetni, de van több olyan épület, amit nem lehet kétfelé osztani, például a konyha, kézilabda
pálya, nyári foglalkoztató, orvosi rendelő stb. Ajánljuk fel, hogy a vételi ár értékében üdüljenek itt,
mert ilyen távolságból nem tudják a házakat üzemeltetni. Ha több kérdés és hozzászólás nincs
szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Bükkszéki Ifjúsági Tábor Tiszakécske
város és a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzatainak tulajdonában álló részére az
alábbi ajánlatot teszi:
1. Telekalakítási eljárás keretében az ingatlan megosztásra kerül, ennek eredményeként 12 épület
és a hozzájuk tartozó terület kerül Tiszakécske város és a vonzáskörzetébe tartozó községek
önkormányzatainak tulajdonába. A telekalakítás költségeihez a tulajdonosok tulajdonrészük
arányában járulnak hozzá.
2. Az Ifjúsági Tábor tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében 12 épületet a hozzá tartozó
területtel Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Tiszakécske város és
a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzataitól. Bükkszék Község Önkormányzata a vételi
árat készpénzben nem fizeti meg, azt az Ifjúsági Tábor adott évi szolgáltatási árainak
figyelembevételével, legfeljebb 5 év alatt üdültetés biztosításával kerül megtérítésre.
3. Tiszakécske város és a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzatai vállalják a 12 épület
felújításának költségét.
A Képviselő-testület felkéri
Önkormányzatához juttassa el.

a

polgármestert,

hogy

javaslatait

Tiszakécske

Város

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
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:
97/2015.(V.28.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Bükkszéki Ifjúsági Tábor Tiszakécske
város és a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzatainak tulajdonában álló részére az
alábbi ajánlatot teszi:
1. Telekalakítási eljárás keretében az ingatlan megosztásra kerül, ennek eredményeként 12 épület
és a hozzájuk tartozó terület kerül Tiszakécske város és a vonzáskörzetébe tartozó községek
önkormányzatainak tulajdonába. A telekalakítás költségeihez a tulajdonosok tulajdonrészük
arányában járulnak hozzá.
2. Az Ifjúsági Tábor tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében 12 épületet a hozzá tartozó
területtel Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja Tiszakécske város és
a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzataitól. Bükkszék Község Önkormányzata a vételi
árat készpénzben nem fizeti meg, azt az Ifjúsági Tábor adott évi szolgáltatási árainak
figyelembevételével, legfeljebb 5 év alatt üdültetés biztosításával kerül megtérítésre.
3. Tiszakécske város és a vonzáskörzetébe tartozó községek önkormányzatai vállalják a 12 épület
felújításának költségét.
A Képviselő-testület felkéri
Önkormányzatához juttassa el.

a

polgármestert,

hogy

javaslatait

Tiszakécske

Város

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Katona Miklósné: Mivel nem készült hanganyag az előző ülésről, ezért kérem kijavítani az
előző ülés anyagában, amikor a terepjáróról döntöttünk. Az szerepel benne, hogy én azt mondtam,
hogy miért az utolsó napon került elénk. Én konkrétan azt mondtam, hogy március 1-jétől nyitva
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volt a pályázat és miért csak most tárgyalunk róla. A másik dolog, hogy személyautót kell venni
minden képpen. Én ezt sem mondtam. Ezért kell a jegyzőkönyv hitelesítés.
Panyik Anita: A jogcím rendelet az azt megelőző héten jelent meg, nem lehetett március 1-jétől
nyitva. Azt mondtad, hogy személyautót kellett volna venni, erre válaszoltuk azt, hogy a
személyautót kivették a pályázati lehetőségek közül, ezért nem erre pályáztunk.
Zagyva Ferencné: Ettől semmi nem változik, ezért kell csak a döntést leírni a jegyzőkönyvbe.
Ebből nem kell problémát csinálni.

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Panyik Anita
jegyző
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