
 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 23-án, 

15,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

21/2009. (XI.24.) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése módosításáról 

22/2009. (I.01.) 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosításáról 

23/2009. (I.01.) 
Az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamőbıl szolgáltatott csatorna használatárért fizetendı 
díjról, a szolgálati lakások lakbérérıl szóló rendelete módosításáról 

Határozat száma Tárgya 

259/2009. (XI.23.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 

260/2009. (XI.23.) 
Egyedi kedvezmény adásánál polgármester felhatalmazása a tábori 
csoportokkal való tárgyalásra 

261/2009. (XI.23.) Kemping 2010. évi szállásdíjainak meghatározásáról 

262/2009. (XI.23.) 
Bükkszék község térfigyelı rendszerének kiépítésére ÚMVP-LEADER 
keretében pályázat benyújtásáról 

263/2009. (XI.23.) Bakos Csaba 2 havi megbízási díjának meghatározásáról 

264/2009. (XI.23.) 
Rákóczi út 29-31.sz. elıtti ingatlan kiméréséhez megállapodás aláírására 
polgármester felhatalmazása  

265/2009. (XI.23.) 
Testületi hozzájárulás a pétervásárai Központi Orvosi Ügyelet 
vállalkozásba adásához  

266/2009. (XI.23.) Csölle Istvánné fakivágás iránti kérelméhez való hozzájárulásról 

267/2009. (XI.23.) 
Bellér László és neje bükkszék 731 hrsz ingatlanán lévı beépítési 
kötelezettség törléséhez való hozzájárulásról 

268/2009. (XI.23.) 
Pozsik Máté nyolcadik osztályos bükkszéki tanuló 
továbbjelentkezésének elvi támogatásáról 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                       Simonné Koska Katalin képviselı 
 
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı  
                                                                                                                                         
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı  
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendégek: Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
                                    
Lakosság részérıl megjelent: 5 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı nincs jelen, 
igazoltan van távol, a testület határozatképes. Kérdi a testületet, hogy a kiküldött napirendek 
tárgyalásával egyetértenek-e. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértetett a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával. 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Az elıre nem tervezett pénzmozgások miatt van szükség a módosításra, 
amelyek a bevételi és kiadási oldalon is megjelennek. Aki egyetért a rendelet módosításával, 
kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

Bükkszék Község Önkormányzata  21/2009. (XI.24.) rendelete  
A 2009. évi költségvetése módosításáról 

Általános rendelkezések 

1.§ 
 

Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 74.§-a felhatalmazása alapján kapott jogkörben a 2009. évi költségvetésrıl szóló 
4/2009. (II. 17. ) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

Módosuló rendelkezések 

2. §. 
 

A képviselı-testület 2009. évi bevételi elıirányzatát  
 

3. §. 
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A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
Intézményi mők. bevétel: 635 000.- Ft 
Pótlék, bírság: 49 000.- Ft 
Normatív támogatások: 
Egyes szociális feladatokra adott kiegészítı támogatás 1 390 000.- Ft 
Közcélú támogatás: 2 627 000.- Ft 
Központosított támogatás: 294 000.- Ft 
Véglegesen átvett pénzeszközök: 
Támogatás értékő bev Non-profit szervtıl.: 290 000.- Ft 
Támogatás értékő bev. Kp.-i ktsgv.-i szervtıl: 81 000.- Ft 
Pénzmaradvány felhalmozási.: 620 000.- 
Mőködési pénzmaradvány.: 1 281 000.- 
 

4. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi kiadási elıirányzatát 7 267 000.- Ft-tal növeli 
és 161 348 000.- Ft, azaz százhatvanegymillió háromszáznegyvennyolcezer forintban állapítja 
meg.  

5. §. 
 
A képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti,  illetve zárolja: 
 
Önkormányzat elszámolásai  120 000.- Ft 
Önkormányzati igazgatás 4 122 000.- Ft 
Az önkormányzat költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások: 
Város és községgazdálkodás 51 000.- Ft 
Rendszeres szociális pénzellátás 1 390 000.- Ft 
Egyszeri gyermekvéd. Ellátás: 81.000.- 
Állateü. zárolás: -50.000.- 
Konyha: 69 000.- Ft 
Közcélú foglalk. : 2 627 000:-  
Mőv. Központ: 31 000.- Ft 
Felhalmozási kiadások: 
Kft alapítás: 500 000.- 
Arany J. u. 120 000.- 
Zárolás: -1 794 000.- 
Tartalék: +1.117.- 

      -2.911.- 
6. §. 

 
A Képviselı-testület felhívja a körjegyzıt, hogy a fenti elıirányzat változások átvezetésérıl 
gondoskodjon. 
 

Hatálybalépés 
 

7. §. 
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E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2009. november 23. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
      polgármester           körjegyzı 

 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. III. negyedévi költségvetési 
beszámolójának elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Kéri a könyvvizsgálót, hogy értékelje a beszámolót. 
 
Szarvas Dénes: A költségvetési és számviteli törvények elıírásainak megfelelıen értékelték a 
költségvetés teljesítését. Kevesebb a kiadás, mint a bevétel, ez komoly, takarékos 
gazdálkodásra utal. A részletes értékelést írásban is megkapták a képviselık. Javasolja a III. 
negyedéves beszámoló elfogadását. 
 
Zagyva Ferencné: A lényeg le lett írva a beszámolóban, igyekeztek mindenre odafigyelve 
gazdálkodni. Természetesen sok esetben jelentkeznek nem várt kiadások, melyet muszáj 
meglépni a további mőködés érdekében. 
Aki elfogadja az önkormányzat III. negyedéves költségvetési beszámolóját, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással a beszámolót elfogadta.  
 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési 
koncepciójának elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: A költségvetési koncepcióba azokat a legszükségesebb célokat írták be, 
amelyeket pályázati pénzbıl kívánnak megvalósítani. A következıkben is olyan 
fejlesztésekben gondolkodik az önkormányzat, amire már beadták a pályázatot, és csak az 
önerıt kell a költségvetésbıl biztosítani. A legnagyobb jelentısége a strandfejlesztésre 
beadott pályázatnak van, mindent ahhoz kell igazítani. Ezen kívül fontossági sorrendben a 
következık: szennyvíztelep bıvítés, ivóvíz rákötés, Dobó- és Gárdonyi utakon a csatorna 
kiépítése, térfigyelı rendszer megvalósítása. Továbbá az ifjúsági tábor maradék 1/3-ad 
részének kivásárlása, óvoda korszerősítése, iskola közösségi házzá alakítása, négy utca 
felújítására a pályázat be van adva. Tervezik még a település központjának rendezését, a 
ravatalozó felújítását, urnatemetı építését. A parkok és közterek rendezésére szintén pályázat 
van beadva. A tojásmúzeum kialakítása is tervben van.  
Van-e kérdés, vélemény? 
 
Koska István: Szép tervek, de majd az élet mondja meg, hogy mi valósul meg belıle. Mert a 
strand a legfontosabb, az mindent boríthat. 
 
Zagyva Ferencné: Reméli, hogy nem borít semmit. 
 
Szarva Dénes: Véleményezték a strandra beadott pályázatot is, nem ellentétes a 
jogszabályokkal, önálló költségvetési tételként szerepel, tehát a pénzek nem keveredhetnek. 
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Ha a pályázat nyer, akkor nagy összegő hitel felvételére lesz szükség, felhívta a figyelmet a 
hitelfelvételi korlátra. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a 2010. évi költségvetési koncepciót, kéri, kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
259/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata képviselıtestülete megtárgyalta a 2010. évi költségvetési 
koncepció elıterjesztését. Az elhangzottak alapján a 2010. évi költségvetés elkészítését az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. Bevételek terén 
- Az intézményi tevékenységi bevételt 5 %-kal emelten kell tervezni.  
- A tábor szállásdíjakat 5%-al, a tábor étkezés változatlanul hagyása mellett (a már 

meghozott testületi határozat alapján), valamint kemping szállás díjait a tavalyi szinten 
kell tervezni. 

- A szolgálati lakások lakbérét a tavalyi szinten kell tervezni. 
 
2. Kiadások terén 
− A meglévı intézmények folyamatos mőködését a 2009. évi szintnél magasabb összeggel 

kell tervezni. 
 
3. Fejlesztési feladatok 
A pályázattal támogatott és megkezdett beruházás önrészének 2010. évi fedezetét tervezni 
szükséges. Lehetıség szerint fedezetet szükséges biztosítani a strand és a tábor fejlesztéséhez, 
a pályázati önerık biztosításához.  
Amennyiben a fenti fejlesztési feladatokhoz a költségvetés nem biztosít fedezetet, meg kell 
vizsgálni a vagyonértékesítés, és befektetık bevonásának lehetıségét. 
Az alábbi fejlesztési feladatok megvalósítása pályázati kiírás és támogatás függvénye: 
 

1. Strand fejlesztés (pályázat beadva) 
2. ÉRV ZRT ivóvízrendszerére való rákötés 
3. Szennyvíztelep bıvítése 
4. Szennyvízberuházás (vezeték kiépítés) Gárdonyi út, Dobó út vége 
5. A település közbiztonságának növelése térfigyelı rendszer kiépítésével (pályázat 

beadva) 
6. Ifjúsági Tábor korszerősítése, kivásárlása 
7. Óvoda főtéskorszerősítés, akadálymentesítés  
8. A megszüntetett általános iskola közösségi házzá való átalakítása, nyílászáró csere, 

főtéskorszerősítés (pályázat beadva) 
9. Vörösmarty, Templom, Jókai utcák felújítása (pályázat beadva) 
10. Játszótér kialakítása, parkosítás (pályázat beadva) 
11. Településközpont rendezése 
12. Temetı mellett parkoló kialakítása   
13. Ravatalozó, urnás temetı kialakítása  
14. Múzeum kialakítása a Faluházban (pályázat készítése folyamatban) 
15. A faluház melletti park, közterület rendezése (pályázat beadva) 
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Felhívja a képviselıtestület a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés fentiek szerinti 
elkészítésérıl gondoskodjon. 
Határidı: 2010. február 15. 
Felelıs: polgármester. 
 
IV. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata szervezeti és mőködési 
szabályzatának módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Bizonyos szakfeladatok más számon jelennek meg, ezért szükséges a 
módosítás. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 22/2009. (2010.I.01.) RENDELETE 
 

A Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
 
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 18. 
§. (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve mőködésének részletes szabályairól, 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására. az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Általános rendelkezések 

1.§. 
 
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 4/2007.(04.04.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

 
Módosuló rendelkezések 

 
2.§. 

 
(1) A rendelet 3.§  (1) bekezdése 2010. január 1.-tıl az alábbiakkal egészül ki: 
 

562920 egyéb vendéglátás (vendég ebéd)  
 
(2) A rendelet 3.§  (2) bekezdése 2010. január 1.-tıl az alábbiakkal egészül ki: 

 
932911 szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás 
932919 máshova nem sorolható egyéb szórakoztató tevékenység 
 

 
Hatálybalépés, záró rendelkezések 

3. §. 
 

(1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı 
gondoskodik. 

 
2009. november 23. 
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Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné  
polgármester       körjegyzı 

 
V. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata ivóvíz, szennyvíz és szolgálati 
lakások lakbérérıl szóló rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Az ÉRV megküldte a 2010. évre szóló árajánlatát, csak az infláció 
mértékével emel, 4,5 %-ot. Az önkormányzat szolgálati lakások lakbérét pedig 136.- 
Ft+ÁFA/m2 összegre emelnék. Aki egyetért a módosításokkal, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

Bükkszék Község Önkormányzata 23/2009. (2010.I.01.) rendelete 
 

a 2004. évi 12 (12.29.), az önkormányzati tulajdonú vízmőbıl szolgáltatott ivóvízért, a 
közüzemi csatornamőbıl szolgáltatott csatorna használatárért fizetendı díjról, a szolgálati 
lakások lakbérérıl szóló rendelete módosításáról 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az árak megállapításáról szóló 1990. 
évi LXXXVII. Tv. 7.§ (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
Általános rendelkezések 
 
1.§ 
 
Bükkszék Község Önkormányzata a többször módosított 2004. évi 21.(12. 29.) rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Módosuló rendelkezések 
 
2.§. 
 
A rendelet 2.§-ban foglaltak szövege helyébe a következı lép: 
 

(1) Az ivóvíz szolgáltatás díja nettó 312 Ft/m3 +ÁFA 

(2) A csatorna szolgáltatás díja nettó 195.-Ft/m3 +ÁFA 

(3) A vízterhelési díj 2009. évre 7,5 Ft/m3 

3.§ 

 
A rendelet 4.§- a az alábbiak szerint módosul: 
 
Az önkormányzat szolgálati lakásainak lakbére: 
� Összkomfortos lakás esetén: bruttó136Ft/m2/hó +ÁFA 

 
Hatálybalépés: 
 
4.§ 
 
E rendelet 2010. január 1.-én lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
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Bükkszék, 2009. november 23. 
 
 
 

Zagyva Ferencné       Tarjányi Lászlóné 
polgármester         körjegyzı 

 
VI. napirendi pont: A bükkszéki Ifjúsági Tábor 2009. évi mőködésérıl szóló beszámoló 
 
Zagyva Ferencné: Az írásos beszámolót megkapták a képviselık, kérdi a táborvezetıt, hogy 
szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. 
 
Bozó Lászlóné: A táborban folyamatosan tisztítják a nyári foglalkoztató mögötti erdırészt. A 
pénz kevés, nem a legjobb év volt a bevételeket tekintve. Ebben az is benne van, hogy nem 
tudnak megfelelı színvonalat nyújtani. Ezért is esett jól a Bátonyterenyérıl kapott 
köszönılevél. Reméli, jövıre jobb bevételt tudnak produkálni, árat nem jelentısen emelnek, 
és egyre több kedvezményt nyújtanak. Eddig 140-150 helyre – többnyire iskoláknak – küldte 
el a szórólapokat, és még tervezi az egyházi gyülekezeteknek is. Számokkal még nem tud 
végeredményt mondani, de az már biztos, hogy nem lesz veszteséges a tábor. Kérése a 
testülethez, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy egyedi esetekben tudjon a 
kedvezmények adásáról, az árakról tárgyalni vele, és ne kelljen a soron következı ülést 
megvárni. A várakozás ideje alatt ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy a csoport másik 
tábort választ. 
 
Simonné Koska Katalin: Egyetért, 5 ezer forint miatt ne veszítsenek el 500 ezret. 
 
Koska István: Elégedett a táborvezetıvel, de – mivel kevés a pénzük – legközelebb a tábornak 
győjtsék a vasat, ne az óvodának. A tábor takarítása ne menjen a falu rovására. Áprilistól 
üzemanyagra valamennyi pénzt kellene biztosítani a táborvezetınek, mert nagyon sokszor ki 
kell mennie. 
 
Bozó Lászlóné: Megérti Koska István elvárásait, de azt is tudomásul kell venni, hogy 
emberek nélkül nem lehet mindenhol rendet tartani. Kevés a közmunkás, ezért rangsorolják a 
feladatokat.  
 
Zagyva Ferencné: A tábor hatalmas terület, 1-2 emberrel nem lehet rendben tartani. A falu is 
fontos, de a tábor meg pénzt hoz, ezért a vendégnek elégedettnek kell lennie. 
 
Bozó Péter: A karbantartónak köszönje meg a táborvezetı, hogy gyorsan intézkedett. 
 
Zagyva Ferencné: Összegezve elmondható, hogy a tábor jó kezekbe került, már most vannak 
a jövı évre foglalások. Reméli a bevétel is jó lesz. Aki elfogadja a tábor 2009. évrıl szóló 
beszámolóját, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Ifjúsági Tábor 2009. 
évi mőködésérıl szóló beszámolót. 
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Zagyva Ferencné: Aki egyetért a polgármester felhatalmazásával, arra, hogy egyedi esetekben 
a táborvezetıvel tárgyaljon a kedvezményekrıl és árakról, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
260/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
egyedi esetekben, az Ifjúsági Táborba érkezı csoportok részére felkínált kedvezményekrıl és 
árakról egyeztessen a táborvezetıvel, és közösen adjanak egyedi kedvezményt, melyrıl a 
soron következı ülésen a testületet tájékoztassák. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester és táborvezetı 
 
VII. napirendi pont: A kemping 2010. évre vonatkozó árainak elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Két variációt dolgoztak ki, az elsınél változatlanok az árak, a másodiknál 5 
%-os az emelés. Mivel új vizesblokk épül, a második variációt javasolja. Aki egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
261/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község önkormányzat Képviselı-testülete a Kemping 2010. évi szállásdíjait az 
alábbiak szerint határozza meg: 
Kemping:  
 sátorhely  630 Ft/nap +ÁFA 

     motor  340 Ft/nap +ÁFA 
 autó  445 Ft/nap +ÁFA 
 lakókocsi  820 Ft/nap +ÁFA 
 felnıttek díja   560 Ft/nap +ÁFA 
 gyermekek díja  380 Ft/nap +ÁFA 
 kutya díja  270 Ft/nap +ÁFA 
 áram használat 340 Ft/nap +ÁFA 

A testület felhívja a polgármestert, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel 
végeztesse el, valamint a község honlapon is kezdeményezze a módosítást. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: január 1.-tıl 
 
VIII. napirendi pont: Egyebek 
 
T é r f i g y e l ı   r e n d s z e r r ı l 
 
Zagyva Ferencné: A LEADER keretében pályázatot nyújtanak be a község bekamerázására. 
Ehhez testületi jóváhagyás szükséges. 
 
Simonné Koska Katalin: Örül ennek a pályázati lehetıségnek. Sirokban látta, hogy már meg 
is valósult a térfigyelı rendszer kiépítése, pedig Bükkszéken már régebben sürgették a 
megvalósítását. Nehezményezi, hogy a körjegyzı nem szólt a korábbi pályázatról a 
bükkszékieknek.  
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Tarjányi Lászlóné: Sirok a LEKI-TEKI kiírásában pályázott a térfigyelı rendszer kiépítésére. 
Errıl a pályázatról Bükkszék is tudott, csak másra pályázott. A kiírások elsısorban a 
polgármestereknél jelennek meg, a kistérségtıl is ık kapják a tájékoztatást. 
 
Huszár Ernıné: A polgármesternek ezerfelé kell figyelnie, ezért kéri a körjegyzıt, hogy a 
jövıben kérdezzen rá az ilyen esetekre. Ha többen odafigyelnek a kiírásokra, akkor nem 
marad ki ilyen lehetıség. 
 
Tarjányi Lászlóné: A pályázati kiírásokat eddig a polgármester az aljegyzıvel egyeztetve 
készítette elı, többször úgy érezte, hogy szándékosan hagyják ki ezekbıl, talán azért, mert 
nem bíznak meg benne, talán pont amiatt, hogy más településen is dolgozik és ebbıl ne 
legyen hátránya Bükkszéknek. Az aljegyzı figyeli ezeket a kiírásokat, de ezentúl ı is nézni 
fogja. 
 
Zagyva Ferencné: A 3 év alatt még nem volt olyan, hogy a körjegyzı felhívta volna a 
figyelmét valami hasznos dologra. Pl. hogy Bükkszéknek hogyan lenne jobb. Ezt ı is 
hiányolja.  
Visszatérve a térfigyelı rendszer kiépítésére: nem tud másik kiírásról, most mindenesetre a 
pályázat benyújtásával nem veszítenek. 
Aki egyetért a pályázat beadásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete pályázatot nyújt be az ÚMVP-LEADER 
IV. tengely 2. célterület 1007396 kódszámú „település közbiztonságának és 
vagyonvédelmének fejlesztése” tárgyú pályázatra Bükkszék község térfigyelı rendszerének 
kiépítése céllal. A beruházás nettó költsége 3 476 000.-Ft, melyre a legmagasabb – nettó 1 
102 000.- Ft (3800 EUR) – támogatást igényli az önkormányzat. A beruházás további 
költségeit jövı évi költségvetése terhére vállalja. 
A testület megbízza a polgármestert a pályázat elkészíttetésével és beadásával. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
B a k o s   C s a b a   m e g b í z á s i   d í j á r ó l 
 
Zagyva Ferencné: A közhasznú munkások irányítását most Bakos Csaba látja el, ez plusz 
munkát jelent, ezért javasol részére november és december hónapokra 20-20 ezer forintot. Aki 
egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
263/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
Bakos Csaba (3335 Bükkszék, József A u. 14.) alatti lakossal megbízási szerzıdést kössön 
2009. november és december hónapokra közcélú munkások irányítása feladatra, havonta 
bruttó 20.000.-Ft megbízási díj fejében. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
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R á k ó c z i  ú t i   t á m f a l r ó l 
 
Zagyva Ferencné: Korábbi ülésen Simon ügyvéd úr elmondta, hogy ki kell méretni a 
közterületet földmérıvel, és a nyertes fizeti a költségeket. Elkészítettek egy határozati 
javaslatot, aki egyetért vele, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
264/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazást ad a polgármester 
számára egy ingatlan kimérési megállapodás aláírására, melynek fıbb pontjai az alábbiak: 

- A felek – így az önkormányzat képviseletében a polgármester valamint a tulajdonosok 
- közösen választják ki a Rákóczi u. 29 és 31. számú ingatlanok kiméréséhez a 
földmérıt. 

- A kimérés célja az ingatlanok és a közterület határvonalának pontos megállapítása. 
- A földterület kimérésének költségét az a fél vállalja magára, akinek a területén a 

javításra szoruló támfal található. 
- A földmérıt tájékoztatni kell arról, hogy a megrendelı az önkormányzat, azonban a 

számlát a mérés eredményétıl függıen az a fél állja, aki a megállapodás szerint a 
támfal rendbe tételére is köteles. 

A testület felhívja a polgármestert, hogy értesítse a Rákóczi u. 29. és 31. számú ingatlanok 
tulajdonosait a határozatban foglaltakról, valamint a megállapodást –amennyiben elfogadják –
kösse meg, és a földmérı személyében állapodjanak meg. A megállapodás aláírása után bízza 
meg a földmérıt a feladat elvégzésével. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
Tarjányi Lászlóné: Felhívja a testület figyelmét, hogy ha az önkormányzat a megrendelı, és a 
másik fél nyer, de nem hajlandó fizetni, akkor a megrendelınek kell a költségeket állnia. 
 
Holló Eszter: De az polgári peres eljárásban behajtható. 
 
M i k u l á s   c s o m a g r ó l 
 
Zagyva Ferencné: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a bükkszéki 22 fı általános iskolás 
gyerekek fejenként 500.- Ft-ot kapnak Mikulás csomagra. Ezért saját hatáskörben intézkedett 
11 ezer forint átutalásáról a siroki iskolának. Az 70 éven felüliek 173 –an vannak, fejenként 
1500.- Ft lesz a karácsonyi csomagjukra. 
A pétervásárai kistérség orvosi ügyeletét vállalkozásban kívánja ellátni egy orvos csoport. A 
kistérség polgármesterei támogatták, ı nem volt jelen. Most egy testületi hozzájárulás kellene.  
 
Bozó Péter: Jelent-e ez kiadást az önkormányzatnak? 
 
Zagyva Ferencné: Nem, ugyanannyiba kerül, mint korábban. 
 
Simonné Koska Katalin: Az önkormányzat már járta meg a hasonló szerzıdéssel. Kérdezzen 
rá a polgármester azon pontokra, hogy hogyan lehet felbontani a szerzıdést, ha az az 
önkormányzatnak nem felel meg. 
 
Zagyva Ferencné: Az elhangzott kiegészítésekkel megadja a testület a kért hozzájárulást? 
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A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
265/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárulását adja az alábbiakhoz, a 
következı feltétellel: legyen kikötve, hogy a szerzıdést bármelyik fél felbonthassa, ha az 
orvoscsoport munkáját nem találja kielégítınek. 

1. Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselı-testülete (a továbbiakban: 
Képviselı-testület) megtárgyalta a Pétervására és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás (a továbbiakban: Társulás) által mőködtetett pétervásárai Központi Orvosi 
Ügyelet vállalkozás formájában történı mőködtetésének lehetıségét és úgy határozott, 
hogy a Társulás által mőködtetett orvosi ügyeletet vállalkozásba adja, közbeszerzési 
eljárás keretében való megpályáztatással.  

2. A Képviselı-testület felhatalmazza Pál László polgármestert, a Társulás elnökét, hogy 
a közbeszerzési eljárást készítse elı. 

      Határidı: azonnal 
      Felelıs: Pál László polgármester 
 

C s ö l l e   I s t v á n n é   k é r e l m e 
 
Zagyva Ferencné: Felolvassa Csölle Istvánné beadványát, melyben fakivágáshoz kér 
engedélyt, mivel a sarjak takarják a közvilágítást. A kivágott fát természetesen pótolná. 
 
Bozó Péter: Jó lenne, ha a pótolt fák egyöntetőek lennének, ne mindegyik másféle. 
 
Huszár Ernıné: Célszerő lenne olyat ültetni a kivágott fa helyett, ami majd ismételten nem 
fogja zavarni a közvilágítást. 
 
Zagyva Ferencné: Fenti kiegészítéssel hozzájárul a testület a fa kivágásához? 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
266/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul Csölle Istvánné Bükkszék, 
Völgy út 25. sz. alatti ingatlana elıtt lévı juharfahajtások kivágásához, az alábbi feltétellel: 

- A pótolt fák környezetbe illık legyenek, és ne különfélék, valamint a késıbbiekben 
ismételten ne zavarják az utcai világítást.  

A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl kérelmezıt értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
B el l é r  L á s z l ó  k é re l m e 
 
Zagyva Ferencné: Bellér László és neje az ingatlanukon lévı beépítési tilalom törléséhez kér 
hozzájárulást. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
267/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul Bellér László és neje (2660 
Balassagyarmat, Béri-Balogh Ádám u. 2.) kérelméhez, mely szerint a bükkszéki 731 hrsz 
ingatlanon lévı beépítési kötelezettség törlésre kerülhet. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát a Körzeti Földhivatalhoz és 
az érintettekhez juttassa el. 
Felelıs: polgármester  
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
 
A r a n y   J á n o s    t e h e t s é g g o n d o z ó 
 
Zagyva Ferencné: Pozsik Máté általános iskolai tanuló az Arany János Tehetséggondozó 
iskolában szeretne továbbtanulni, és ehhez szükség van a testület határozatára is. Aki egyetért, 
kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
268/2009. (XI.23.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elviekben támogatja Pozsik Máté 
nyolcadik osztályos bükkszéki tanuló jelentkezését az Arany János Tehetséggondozó 
Programban részt vevı Neumann János Szakközépiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 48.) 
tanintézménybe. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl az oktatási intézményt 
tájékoztassa. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
H á z i r v o s   l e v e l é r ı l 
 
Tarjányi Lászlóné: Dr. Katona Miklós háziorvos levelét ismerteti, melyben leírja, hogy január 
utolsó napján átadja a rendelıt az új háziorvosnak. Közli továbbá, hogy szerinte nincs szükség 
a szerzıdés felbontásról szóló dokumentumra.  Egyben kéri, hogy a jogviszony megszőntéig 
az elmúlt idıszak vonatkozásában a napi 8 óra munkaidın túl további 2 óra készenléti díjat 
szíveskedjen részére az önkormányzat megfizetni.  
A levél tartalmáról az a véleménye, hogy a szerzıdést írásban kell megszőntetni, ezt meg is 
fogja írni Dr. Katona Miklósnak.  
 
Zagyva Ferencné: A TB-vel kötött szerzıdés viszont azt tartalmazza, hogy mint vállalkozó 
orvos, mindent a TB-tıl kap. 
 
Simonné Koska Katalin: Nagyon pontosan nézzék ezt meg, mert nem akar az önkormányzat a 
távozó háziorvosnak már semmit fizetni. 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklós ezt azért gondolja, mert van olyan, ahol az 
önkormányzat alkalmazza az orvost, ott természetesen az önkormányzat fizet. Dr. Katona 
Miklós viszont vállalkozó nyugdíjasként látta el a háziorvosi feladatokat, és mindent a TB 
fizet részére. 
 
Huszár Ernıné: A polgármester által most elmondottak legyenek benne a körjegyzı 
válaszlevelében. 
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Zagyva Ferencné: Megírják a válaszban. Most pedig megadja a szót a lakosság részérıl 
megjelenteknek. 
 
Odor József: Sok sikert kíván a testületnek az elhangzott tervek megvalósításához. Eljött 
tisztázni néhány kérdést, mert sok mindent hall a bükkszéki lakosoktól. Pl. az eladott víz miatt 
sok milliós vesztegetés lehetett itt annak idején, amit nem lehet tudni, kiknek a zsebébe 
vándorolt. 
2000-ben vett itt telket, és sok szép tervet hallott már, de semmi fejlıdést nem tapasztal azóta. 
Ebben nem a falu közösségét hibáztatja, hanem a mindenkori vezetést. Az ismerısei elıtt 
próbálja védeni a falut, de nem sok sikerrel. Szomorúan tapasztalja, hogy turisztikailag nincs 
fejlesztve a község, Bogács sokkal színvonalasabb. Májusban érkeztek meg, és utána 
megjelenı faluújsághoz gratulál a polgármesternek, az egy gyerekes dolog volt, nem tartozott 
a falu lakosságára. Egyedül a tőzgyújtási rendelettel értett egyet. Reggel 5 órakor pedig ne a 
főkaszák zúgására kelljen már a vendégeknek ébredni. 
Most hétvégén, szombaton elmentek a sokat bírált Király Sörözıbe, és kommandósokba 
ütköztek. 0 óra 8 perckor bement a körjegyzı két rendırrel, és elhangzottak ott nagyon csúnya 
szavak. Megkérdezte a körjegyzıt, hogy miért nem lehet nyugodtan elfogyasztani a 
vendégeknek egy italt. Ha valaki elvégzett egy vendéglátóipari iskolát, az tudja, hogy a 
vendéglátós köteles kiszolgálni a vendéget akkor is, ha az záróra elıtt 2 perccel kér italt. 
Felnıtt emberek felnıtt módra kellene, hogy rendezzék a problémáikat, és ne a vendégek, és 
turisták elriasztására. A járırök kötelesek magukat igazolni, hogy jogszerő-e az intézkedésük.  
 
Tarjányi Lászlóné: Röviden elmondja mi történt a hétvégén, ugyanis a képviselık errıl nem 
tudnak.  Képviselı-testület hozott egy helyi rendeletet, melyben korlátozzák a 
vendéglátóhelyek nyitva tartását. A rendelet betartása gondot okozott, vagyis a tavaszi, nyári 
idıszakban több vendéglátós több esetben megsértette.  Utóbbi hónapokban nem foglalkozott 
az ellenırzéssel, de a múlt héten az egyik lakos számon kérte, hogy miért nem tartatják be a 
sörözı vezetıjével a zárórát.  
Szombaton 10 perccel éjfél után ment oda a rendırök a bejárattal szemben álltak. Az 
ellenırzést nem volt egyeztetve senkivel. A rendırök tájékoztatták, hogy  éjfélkor voltak bent, 
akkor azt ígérték az utolsó számot játssza a zenekar, de azóta senki nem jött ki a 10 perc alatt. 
Erre ı is bement a rendırökkel, ahol megállapították, hogy sokan ültek az asztaloknál, és 
senki nem készült kijönni. Nyáron is ellenırzött, és akkor sem tartotta be sörözı tulajdonosa a 
nyitva tartást. Korábban, és most is minısíthetetlen hangnemben beszélt a tulajdonos 
mindenkivel, ezt Odor József is tapasztalhatta. 
 
Odor József: İ elmondta a tulajdonosnak, hogy 23,30 és 23,45 óra között lehessen még italt 
kérni utoljára, és szóljon a vendégeinek, hogy a kikért italt fogyasszák el, mert 24,00 órakor 
zárnia kell.  
 
Zagyva Ferencné: A nyáron az úgynevezett „háló” akciócsoport volt ellenırizni, akik ország 
szerte megjelennek mindenfelé. A rendırség kérte az önkormányzatot, hogy legyen partner az 
ellenırzésekben. A csendrendelet Király Edit kezdeményezésére született több, mint egy 
évvel ezelıtt. A Kedves sörözı üzemeltetıje utcabált rendezett, és Király Edit többször 
jelezte, hogy tehetetlen a testület, tegyenek valamit, mert a hangos zene, és randalírozás miatt 
elmennek a szállóvendégei. A testületnek ez az egy lehetısége van, ilyen esetek kezelésére 
rendeletet hoz. Közben Király Edit megnyitotta a sörözıjét, és rájött, hogy a csendrendelet rá 
is vonatkozik, az ı vendégeit is érinti. Ez év májusában volt az említett rendırségi ellenırzés, 
melyhez sem a polgármesternek sem az önkormányzatnak nem volt köze. Este 21,30 órakor 
mentek be a sörözıbe és kérték a mőködési engedélyét, melyen 21,00 óráig szólt a nyitva 
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tartása. Ettıl kezdve Király Edit kitalálta, és hangoztatja, hogy a kialakult helyzetnek a 
polgármester az oka. İ pedig ezt a vendéglátóhelyek közötti konkurenciaharcnak nevezné. 
Ekkor érezte úgy a testület, hogy a falu lakosságát is tájékoztatni kell arról, hogy mi az 
igazság. Szeretne más is vállalkozni, ebben a faluban mindig volt a központban 2-3 kocsma, 
és meg tudtak élni egymás mellett békében. Tehát amikor Király Edit érdeke úgy kívánta, már 
nem volt jó a csendrendelet. A testület pedig nem vonta vissza a rendeletet, hanem összehívta 
a vállalkozókat, hogy tárgyaljanak. Király Edit tárgyalni sem volt hajlandó, mindenkit 
szidalmazva elrohant. Egyébként nem javítana a helyzeten az sem, ha a testület változtatna a 
rendeleten, és tovább engedné a nyitva tartást, mert Király Edit azt sem tartaná be. Az éjféli 
nyitva tartás korrekt, ez egy gyógyfürdı hely, és más üdülıhelyeken is 22,00 és 23,00 órakor 
van a zárás. Azzal egyetért, hogy a vendéglátós 23,30 órakor mondja, hogy utoljára kérjenek, 
mert 24,00 órakor bezár, és az ı érdekében távozzanak a vendégek. 
 
Bozó Péter: Visszautasítja Odor József kijelentését, miszerint a korábbi testület eladta a vizet. 
Soha nem volt az önkormányzat tulajdonában, a testület pedig szerette volna megvenni, de a 
strandra illetve a tornateremre már korábban felvett kölcsönök magas törlesztı részletei miatt 
nem kaptak a vásárlásra újabb hitelt. 
Odor Józsefet a kora reggeli főkasza zúgása zavarja, más bükkszéki lakosokat pedig az éjféli 
és az utáni hangos zene és ordítozás idegesíti, ık ekkor szeretnének pihenni. A testületnek sok 
ember kérését és érdekét kell figyelembe venni, és olyan megoldást találni, ami a 
legtöbbjüknek megfelel. Kompromisszumokra van szükség, mindenkinek engedni kell egy 
kicsit. 
Azt a vádat, hogy 10 milliók mentek zsebbe a kút eladásakor, szintén visszautasítja. İ nem 
tud ilyenrıl, de ha Odor József ezt kijelenti, akkor nevezze is meg azokat, akiket gyanúsít, 
megmarad az ülésen elhangzottakról készült hanganyagon.  
 
Odor József: İ nem tudja, ezeket az információkat a bükkszéki lakosoktól hallotta. Egyébként 
a képviselı ezeket a dolgokat honnan tudja? 
 
Bozó Péter: Képviselı volt akkor is. 
 
Simonné Koska Katalin: Örül annak, hogy Odor József ide hozza a vendégeit, és biztosan 
jobb véleménye lesz majd a faluról is. Bogácson valóban több lehetıség van, mert mások az 
adottságai. Bükkszéken a víz hımérséklete miatt nem lehet éjjel fürdızni, de a tervezett 
fejlesztéssel remélhetıleg ez is megoldódik. 
 
Huszár Ernıné: Most már hallotta Odor József a másik fél véleményét is, és reméli, hogy a 
nyár elején megjelent újságot tájékoztatásnak veszi. A barátainak pedig megmondhatja, hogy 
a testület a lehetıségekhez képest mindent megtesz azért, hogy a falu fejlıdjön. 
 
Zagyva Ferencné: A korábbi testületi ülésen bemutatták a s fürdıfejlesztés terveit. Egy 
országon belül, illetve külföldön is elismert szakember lesz segítségünkre a megvalósításban.  
Könnyő ott nagyot alkotni, ahol megvannak hozzá a körülmények, az adottságok. De az itteni 
nem éppen ideális helyzetbıl ez a testület ki fogja hozni a maximumot. 
Visszautasítja azt a megjegyzést, hogy a strand koszos, még az ÁNTSZ is meg volt elégedve a 
tisztasággal. Így is 80 ezer ember fordult meg az idén a fürdıben. 
Reméli nem bánja meg Odor József, hogy itt vett telket, és ha egyeztetnek idıpontot, akkor a 
héten szívesen megmutatja neki a strandfejlesztés terveit. Ha korábban eljön, és megkérdezi 
ezeket a dolgokat, más lett volna a véleménye. 
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Odor József: Köszöni a tájékoztatást, azért jött el, hogy tisztázza az elhangzottakat. A 
problémát az jelenti, hogy 2-vel kezdıdik sokaknak a személyi száma, de nem akar senkit 
megsérteni. 

 
A lakosság részérıl megjelent vendégek távoztak az ülésrıl. 
 
A napirendi pontokhoz több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                          Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                                 körjegyzı 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


