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3/2010. (II.12.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl.  

4/2010. (II.12.) 
Az önkormányzat intézményeiben folyó étkezésrıl, 
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított 
ellátások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésrıl  

Határozat száma Tárgya 

11/2010. (II.11.) Az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról 

12/2010. (II.11.) 
Az önkormányzat 2010. évi vállalkozási tevékenységei díjainak 
elfogadásáról 

13/2010. (II.11.) Falugyőlés, közmeghallgatás idıpontjának meghatározásáról 
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15/2010. (II.11.) Szőcsné Lehóczki Julianna strandvezetı megválasztásáról 

16/2010. (II.11.) Szajla község orvosi rendelıinek felújításához elvi hozzájárulásról 
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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 vendég: 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: Ismert a képviselık elıtt, hogy az év közben elıre nem látható kiadások és 
bevételek változása miatt szükséges a rendelet módosítása. Ez minden évben így történik, 
megvalósult, tényszámokról van szó. Aki egyetért a rendelet módosításával, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  2/2010.(II.12.) 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. §. 
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A képviselı-testület 2009. évi bevételi elıirányzatát 5.333.000.- Ft-tal növeli és 166 681 000.- 
Ft, azaz százhatvanegymillió háromszáznegyvennyolcezer forintban állapítja meg. 
 

3. §. 
 

A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
Intézményi mők. bevétel zárolás: -6.188.000.- Ft 
Pótlék, bírság: 118 000.- Ft 
Idegenforgalmi adó zárolás: -117.000.- Ft 
Telekadó zárolás: -1.814.000.- Ft 
Iparőzési adó: 2.677.000.- Ft 
Normatív támogatások: 
Egyes szociális feladatokra adott kiegészítı támogatás 1 061 000.- Ft 
Közcélú támogatás: 2 005 000.- Ft 
Központosított támogatás: 61 000.- Ft 
Üdülıhelyi díj zárolás: -700.000.- Ft 
Véglegesen átvett pénzeszközök: 
Támogatás értékő bev. ktsgv.-i szervtıl: 195 000.- Ft 
OEP zárolás: -444.000.- Ft 
Elkülönített alapok zárolás: -357.000.- Ft 
Támogatás értékő fejezeti  kez. bevétel: 157.000.- Ft 
Pályázat (Faluház) zárolás: -150.000.- Ft 
Felh. Célú tám. Ért. Bevétel: 4.549.000.- Ft 
Játszótér pályázat zárolás: -3.892.000.- Ft 
ÉRV zárolás: -660.000.- Ft 
Pénzmaradvány felhalmozási.: 8.732.000.- Ft.- 
Mőködési célú kölcsön megtérülése: 100 000.- Ft 
 

4. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi kiadási elıirányzatát 5.333.000.- Ft-tal növeli 
és 166 681 000.- 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  1.921.000.- Ft 
Önkormányzati igazgatás 180 000.- Ft 
Az önkormányzat költségvetésében szereplı nem intézményi kiadások: 
Város és községgazdálkodás zárolás -417 000.- Ft 
Rendszeres szociális pénzellátás 1 381 000.- Ft 
Egyszeri gyermekvéd. Ellátás: 157.000.- 
Konyha: 62 000.- Ft 
Közcélú foglalk. : 2 005 000:-  
Mőv. Központ zárolás: -150 000.- Ft 
Munkahelyi vendéglátás zárolás: -4 975 000.- Ft 
Közvilágítás: 100.000.- 
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Háziorvosi szolg.: 20.000.- Ft 
Szoc. étkeztetés zárolás: -1.009.000.- Ft 
Másoháv nem sorolható zárolás: -100.000.- Ft 
Felhalmozási kiadások: 
Strand beruházás:: 5.000 000.- Ft 
Arany J. u. 9.259. 000.- Ft 
Város és községgazdálkodás: (játszótér, főnyíró, kemping vizesblokk zárolás): -4.237.000.- Ft 
Zárolás: -3 864 000.- Ft 
Tartalék: 295 000.- Ft 
 -4 159 000.- Ft 
VT Tábor: 
Dologi zárolás: -1.181.000.- Ft 
Személyi juttatások: 505.000.- Ft 
Székelykapu: 1.489.000.- Ft 
Tartalék zárolás: -813.000.- Ft 
Strand: 
Dologi zárolás: -60.000.- Ft 
Túlóra: 60.000.- Ft 

6. §. 
 
A Képviselı-testület felhívja a körjegyzıt, hogy a fenti elıirányzat változások átvezetésérıl 
gondoskodjon. 
 

Hatálybalépés 
 

7. §. 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2010. február 11. 
 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
      polgármester           körjegyzı 
 

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének 
elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Az Országgyőlés által elfogadott költségvetési törvény, valamint a község 
költségvetési koncepciója alapján, a testülettel részletesen egyeztetetve jött létre a 2010. évrıl 
szóló költségvetési rendelettervezet. Legfontosabb az alapfeladatok ellátása, és mivel az 
önkormányzatnak van vállalkozási tevékenysége is, ha marad elegendı pénz, akkor 
természetesen a fejlesztésekre fordítják. A bevételi és kiadási oldal fıszáma 127.606 ezer 
forint. 2009. októberében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a strandfürdı fejlesztésére. 
Ha a pályázat nyertes lesz, akkor ezek a számok teljesen másképp fognak alakulni.  
Kérdi a könyvvizsgálót, hogy kíván-e hozzászólni. 
 
Szarvas Dénes: Könyvvizsgálókként a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen elvégezték a 
rendelettervezet felülvizsgálatát, és megfelelınek találták, a tervezett elıirányzatok 



 5 

egyensúlyban vannak, és megalapozott számításokon alapulnak. Tudomásuk van a 
strandfejlesztési pályázat beadásáról, de jelenleg a meglévı összegekkel számolhattak. A 
tervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartják. 
 
Zagyva Ferencné:  Kéri a képviselıket, hogy elsıként az átmeneti gazdálkodásról szóló 
beszámolót fogadják el, melyet szintén írásban megkaptak.  
 
A képviselıtestület az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
 
 Zagyva Ferencné Aki egyetért a költségvetési rendelet elfogadásával, kéri, hogy  
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

BÜKKSZÉK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  3/2010. (II. 12.) RENDELETE  
 

a 2010. évi költségvetésérıl.  
 

Bükkszék  Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
tv. 65. §. /1/ bek.  alapján az 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
1. §. 

A rendelet hatálya a képviselıtestületre, az önkormányzat intézményeire terjed ki.  
 

A költségvetés címrendje 
2. §. 

(12)  Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselıtestület a címrendet a 
(2) – (4)  bekezdés szerint állapítja meg.  
(2)   A  részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mőködı intézmények külön-
külön alkotnak egy-egy címet.  
(3)  Az önkormányzat igazgatási kiadása önálló címet alkot.   
(4)  Az önkormányzat  költségvetésében szereplı nem intézményi  kiadások a 3. számú 
melléklet szerinti felsorolásban szakfeladatonként külön-külön címet alkotnak.  
 

A költségvetésre vonatkozó rendelkezések  
3. §. 

(1) A Képviselıtestület az intézmények és a nem intézményi jellegő kiadások együttes 2010. 
évi költségvetését 

127.606.000 Ft bevétellel,  
 
                         127.606.000 Ft kiadással, ezen belül:  
                                             26.204.000 Ft személyi juttatással, 
                                               6.598.000 Ft munkaadókat terhelı járulékokkal, 
                                             45.455.000 Ft dologi jellegő kiadásokkal, 
                                               3.182.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival, 
                                             20.749.000 Ft speciális célú támogatásokkal, 
                                             15.586.000 Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 
    1.008.000 Ft finanszírozási mőveletekkel. 
                                               7.017.000 Ft vállalkozási tartalékkal, 
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                                                1.807.000 Ft általános tartalékkal, 
         
állapítja meg.  
(2) A képviselıtestület a  költségvetés együttes összegébıl a vállalkozási tevékenység 
- bevételi elıirányzatát 22 331.000 Ft-ban, 
- kiadási elıirányzatát 22 331.000 Ft-ban állapítja meg. 

A kiadásokat: 
- 5 139.000 Ft személyi jellegő kiadásokkal, 
- 1 347.000 Ft munkaadókat terhelı járulékokkal, 
- 8 228.000 Ft dologi kiadásokkal, 
- 600.000 Ft finanszírozási mővelettel (hitel visszafizetés) 
- 7 017.000 Ft vállalkozási tartalékkal állapítja meg. 

 
4. §.  

A 3. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását az 1. számú melléklet, 
az intézményi bevételek intézményenkénti, szakfeladatonkénti megbontását az l/A számú 
melléklet tartalmazza 

5. §. 
(1) Az igazgatási kiadások összesített, az önkormányzat költségvetésében szereplı nem 
intézményi kiadások összesített, a fejlesztési összesített, valamint a vállalkozási tevékenységi 
kiadásokat az államháztartási és költségvetési törvényben meghatározott bontásban a 2. számú 
melléklet, a költségvetés mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.  
(2)  A Képviselıtestület a 2010. évi költségvetés az önkormányzat  költségvetésében szereplı 
nem intézményi /szakfeladatonkénti/, vállalkozási tevékenységenkénti   kiadási elıirányzatait 
az államháztartási és a költségvetési törvényben meghatározott bontásban, a 3. számú 
melléklet szerint, az intézményenkénti, szakfeladatonkénti létszámkeretet az 5. számú 
melléklet  szerint állapítja meg.  
 

6. §.  
(1)  A képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi  vállalkozási  tartalékát 7.017.000  Ft-ban 
állapítja meg. 

7.§. 
A költségvetési évet követı 2 év várható elıirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza.  
 

8.  §.  
A Képviselıtestület az felhalmozási tartalékát 1.807.000 Ft összegben állapítja meg.   
 

A költségvetés végrehajtása  
9. §.  

(1)  A Képviselıtestület a 2010. évi költségvetés végrehajtását az államháztartási törvény, a 
végrehajtási kormányrendeletei szerint rendeli el.  
(2) Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az elıirányzat 
felhasználási ütemtervet a 7. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselı-testület.   
 

10. §.  
A költségvetés végrehajtása során a végrehajtásért felelıs személyek a kiadási elıirányzatok 
felhasználását a bevételi elıirányzatok teljesítésének megfelelı ütemben, ahhoz igazodóan 
kötelesek biztosítani.   
 

Hatálybalépés 
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11. §.  
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január l-tıl kell 
alkalmazni. 
A kihirdetésrıl a körjegyzı gondoskodik.  
 
B ü k k s z é k,  2010. február 12. 
 
 
             
                 Zagyva Ferencné                                Tarjányi Lászlóné  
                     Polgármester                                             körjegyzı           
 
Szarvas Dénes távozott az ülésrıl. 
 
Simonné Koska Katalin: Bükkszéki dolgozók kérték meg rá, hogy a melegétkezési utalványt 
ha elfogadnák az önkormányzat által mőködtetett konyhán, akkor itt vennék igénybe. 
 
Zagyva Ferencné: Errıl még beszélni fognak, mert a táborban nyáron lehet majd, aki ezzel az 
utalvánnyal fizetne az étkezésért.  
 
Év elején, amíg a költségvetést nem fogadják el, a polgármesternek beszámolási 
kötelezettsége van az átmeneti idıszakról. Kér egy javítást, mivel 13. havi bért senki nem 
kapott. Ezen idı alatt csak a legfontosabb kifizetések (áram-, víz-, gázdíjak stb.) történtek 
meg, ami a mőködés fenntartásához elengedhetetlen volt. Elfogadja a testület a beszámolót? 
 
A képviselı-testület egyhangúlag elfogadta a polgármester átmeneti idıszakról szóló 
beszámolóját. 
 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata nyersanyagnormákról, 
intézményi térítési díjak meghatározásáról, és munkahelyi étkezés díjának elfogadásáról 
szóló 5/2007. (IV.21.) sz. rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: A módosítás csupán egy számot érint, melyet az elírt kerekítés miatt 
szükséges megtenni. Aki elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4/2010. (II.12.) RENDELETE  
 

Az intézményekben folyó étkezésrıl, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás 
keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi 

étkeztetésrıl szóló 
rendelete módosításáról. 

 
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § 
(1) bek., a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/B. § (1) bekezdés, a 
gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 147. §. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében az alábbi rendeletet alkotja: 
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Általános rendelkezések 
 

1. §. 
Bükkszék Község Önkormányzata az intézményekben folyó étkezésrıl, 
nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb 
szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésrıl szóló többször módosított 5/2007. 
(IV. 21. ) rendeletét az  alábbiak szerint módosítja: 
 

Módosuló rendelkezések 
 

2. §. 
 
A rendelet 6. §-a helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

 „6. §. 
Az intézmények nyersanyag normái a következık: 
-  szociális étkezés nyersanyagnorma 267.- Ft ÁFA  
- óvoda (háromszori étkezés) 356.- Ft + ÁFA  
- alkalmazottak, munkavállalók étkezés nyersanyagnorma  

- reggeli 139.- Ft + ÁFA  
- ebéd 267.- Ft + ÁFA  
- vacsora 174.- Ft + ÁFA 

- a vendégétkezık (tábori étkezık) számára alkalmazott nyersanyagnorma:  
- reggeli 229.- Ft + ÁFA  
- ebéd 429.- Ft + ÁFA  
- vacsora 286.- Ft + ÁFA  

3. §. 
A rendelet 7. §.-a az alábbira változik: 

„7 §. 
 (1) Az önkormányzat az intézményekben az alábbi intézményi térítési díjakat állapítja 
meg: 
- óvoda 356.- Ft + ÁFA  

(2)  Szociális étkezés  
- az önkormányzat szociális rendeletében meghatározottak alapján jogosult személyek 

részére: 344.-Ft+ÁFA/nap, kiszállítással: 392.- Ft +ÁFA/nap 
 

(3) A munkahelyi étkezés keretében, valamint munkavállalók az étel elıállításának 
költségeit fizetik, melyet a nyersanyagnorma 175 %-ban állapítja, meg a képviselı-
testület, ennek összege:  

Reggeli 243.-Ft + ÁFA 
ebéd 467.- Ft + ÁFA  
vacsora 305.- Ft + ÁFA 
(4)A konyhán vendégétkezık (kívülállók), illetve  a munkavállalók részére az ebéd 
kiszállítása 80.-Ft +ÁFA /alkalom. 
(5) A vendégétkezık (tábori étkezık) a nyersanyagnorma 175%-át fizetik térítési díjként: 
Reggeli: 401.- Ft+ ÁFA 
Ebéd: 751.-Ft +ÁFA 
Vacsora: 501.- Ft+  ÁFA 

 
4.§. 
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(1) E rendelet 2010. március 1.-tıl napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2010. február 12. 
 
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
       polgármester            körjegyzı 

 
IV. napirendi pont: Bükkszék Község 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Határidıre elkészítették a 2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervet, a 
pétervásárai Munkaügyi Központ elfogadásra javasolta. A kiküldött anyagban 
tanulmányozhatták a képviselık, és ha elfogadják, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2010. (II.11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. évre 
szóló csatolt Közfoglalkoztatási Tervét. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a tervet a MÁK részére küldje el. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: polgármester 
 
V. napirendi pont: Egyebek 
 
Alap és vállalkozási tevékenységek díjainak meghatározása 
 
Zagyva Ferencné: A javaslatban láthatják a képviselık, hogy minden ár marad a régi, csupán 
a kemping bérleti díján emelnének. Ha egyetértenek, kéri, kézfelnyújtással szavazzanak. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2010. (II.11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a vállalkozási tevékenység díjait 2010. 
évre az alábbiak szerint fogadja el: 
Alaptevékenység: 
Fodrász  2640+ÁFA.- Ft/hó 
Kézmőves ház: 120+ÁFA.- Ft/fı 
Parkoló:  

Autó (egész napra): 480 Ft+ ÁFA. 
Motor (egész napra): 320.-Ft +ÁFA 
Délután 15 órától kedvezményes jegy: 320.-Ft+ÁFA 
Busz: 800.-Ft + ÁFA 

Vállalkozási tevékenység: 
Kemping:  

 Munkaügyi Kp. 197 760.- Ft/szezon + ÁFA 
 Hajdúsági Iparmővek 84 240.- Ft/szezon +ÁFA 
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A Képviselı-testület felhívja a Polgármestert, a vállalkozási tevékenységet irányító 
dolgozókat, a körjegyzıség dolgozóit, hogy a 2010.-es idegenforgalmi idényben a fenti 
díjakat alkalmazzák. 
Határidı: március 1. 
Felelıs: polgármester, önkormányzat és körjegyzıség dolgozói 
 
Falugyőlés, közmeghallgatás idıpontjának meghatározása 
 
Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy vonják össze a falugyőlést, illetve a közmeghallgatást. 
Idıpontként március 30-ra gondolt a szokott helyszínen, és órában. Aki egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2010. (II.11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a falugyőlés, közmeghallgatás 
idıpontját a következıképpen fogadja el: 2010. március 30. Kedd, 18,00 óra. Helyszín: 
Faluház. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
Tarjányi Lászlóné: Április 11. és 25-én lesznek az országgyőlési választások. A választási 
bizottság megbízatása lejár, ezért szükséges új bizottságot választani.  A választási bizottság 
tagjainak a következı személyeket javasolja: Ólmos Mária, Huszár Angéla, Léka Istvánné, 
Juhász Lászlóné, Kerekházi József. Póttagoknak pedig : Juhász Györgyné, Szepesi Orsolya. A 
pártoknak joga, hogy delegáljanak, természetesen a delegáltakkal még bıvül a létszám. 
 
Zagyva Ferencné: Aki javasolt személyek választási bizottságba jelölésével egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2010 (II. 11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Bükkszéki helyi választási  bizottság 
tagjaiként: Ólmos Mária (3335 Bükkszék, Gárdonyi út 3.) , Huszár Angéla (3335 Bükkszék, 
Egri út 102.), Léka Istvánné (3335 Bükkszék, Béke út 6.), Juhász Lászlóné (3335 Bükkszék, 
Ady út 5.), és  Kerekházi József (3335 Bükkszék, Bem út 14.), póttagjaiként Juhász Györgyné 
(3335 Bükkszék Rákóczi u. 26./A), és Szepesi Orsolya (3335 Bükkszék Bem u. 15.) szám 
alatti helyi lakosokat választja meg. 
A testület felhívja a Helyi Választási Iroda vezetıjét, hogy a választási elıkészületekhez 
szükséges tájékoztatást a póttagok számára is tartsa meg. 
Felelıs: HVI vezetıje 
Határidı: értelemszerően 
 
Strandvezetı  választásáról 
 
Zagyva Ferencné: Helybélit javasol strandvezetınek, Szőcsné Lehóczki Julianna 
személyében. Már beszélt vele, és elvállalná a megbízatást. Ha a testület is egyetért, kéri, 
kézfelnyújtással szavazzanak. 
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A képviselı-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2010 (II. 11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Bükkszék Termálstrand Kft 
(3335 Bükkszék, Fürdı u. 10.) tulajdonosa megbízza Szőcsné Lehóczki Juliannát (lakcím: 
3335 Bükkszék, Egri út 86., szül: Tiszalök, 1964. 01. 11., anyja neve: Soltész Julianna) a Kft 
ügyvezetıi feladatainak ellátásával 2010. március 1.-tıl 2014. december 31.-ig. A bruttó bérét 
150.000.-Ft-ban állapítja meg. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a munkaszerzıdést készíttesse el, és a cégbíróságon a 
változásokat vezetesse át. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
Szajlai orvosi rendelı  felújításáról 
 
Zagyva Ferencné: Szajla község elvi hozzájárulást kér az orvosi rendelıinek felújításához. 
Anyagi vonzata nincs a hozzájárulásnak, és aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2010 (II. 11.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja Szajla község 
orvosi rendelıinek felújításához. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl Szajla Község Önkormányzatát 
tájékoztassa. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Jakab István észrevételezésérıl  
 
Tarjányi Lászlóné: Jakab István megkereste a héten, megköszönte, hogy a jegyzıkönyvek 
hozzáférhetıek az interneten. Két ülés jegyzıkönyvében olvasott hozzászólásra tett 
észrevételt és kérte, hogy ezt mondja el. Elsıként a múlt év szeptember 15-ei jegyzıkönyvben 
kifogásolta Simonné Koska Katalin képviselı azon kijelentését, miszerint „Nem gondolja, 
hogy akár a polgármester, akár a testület elszámolással tartozna Jakab úrnak”. Jakab István 
erre azt az észrevételt tette, hogy igenis mindenkinek – az egész falu lakosságának – 
elszámolással tartozik a testület.  
A másik testületi ülés december közepén volt, és ott Huszár Ernıné a következıket mondta: 
„Azt kéri, hogy ha a jövıben is lesz olyan, amit meg kellene beszélni, akkor azt ne nyílt 
ülésen, mert sok olyan polgár van Bükkszéken, aki akár szándékosan is félreértelmez 
dolgokat és terjeszti a saját egyéni érdekének megfelelıen.” Ezt a kijelentést Jakab István 
szintén nem tartja helyénvalónak. Azt az észrevételt tette, hogy minden megbeszélésnek nyílt 
ülésen kell történnie. 
A két képviselı természetesen egyetért Jakab Istvánnal, eddig is ennek megfelelıen 
dolgoztak, és ezután is úgy fognak dolgozni, hogy a lakosság jogai ne sérüljenek. Talán az 
akkori megfogalmazásuk nem volt szerencsés, és félreérthetıre sikerült. 
  
Jakab István: Még egy dolog, ami nagyon bántotta a fülét, amikor elolvasta, az a megszólítás, 
amit másképp is lehetett volna csinálni. Az a megszólítás, hogy „ Jakab István és társai”. Nem 
ıróla szólt ez a kérelem, hanem a falu lakosságáról, nem a személyérıl. De ha már a 
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személyét vették igénybe, akkor ı nem bőnözı, és a falu lakossága sem bőnözı. Álljanak meg 
egy pillanatra. Ezt az egy szót tényleg akkor szokták használni, amikor bőnözıkrıl van szó. 
Hát, ha valaki így tud fogalmazni, akkor adja át másnak ezt a munkát, hogy más végezze el, 
mert ez nagyon sértı. Nemcsak rá, hanem a falu lakosságára, arra a 200 emberre, akik beadták 
ezt a kérelmet. Kérelmet adtak be, semmi mást. Elnézést. 
 
Tarjányi Lászlóné: Igen, errıl is beszélgettek, és megígérte Jakab Istvánnak, hogy a jövıben 
odafigyelnek erre is. Lehetett volna azt is mondani, írni, hogy pl. lakossági beadvány, vagy 
valami más. Sajnos ez így került iktatásra. Elnézést kér. 
 
Jakab István: Igen, valami hasonló kifejezésre gondolt. Köszöni szépen. 
 
Zagyva Ferencné: Van-e még hozzászólás, vagy más felvetés. 
 
Koska István: Nagyon sok hó leesett, és nem mindenki takarítja el a háza elıtt. Mentek-e ki 
felszólítások? A tsz tanyánál lévı tó teljesen tele van, szivattyúzni kellene belıle vizet, mert 
félı, hogy kiönt. 
 
Zagyva Ferencné: Több, mint 40 felszólítás ment ki, és van, aki ezért felháborodik. 
Természetesen folyamatosan küldik továbbra is azoknak, akik nem takarítják el az ingatlanaik 
elıtt a havat. 
 
Koska István: Szigorúan be kell tartatni a vonatkozó rendeleteket. 
 
Orosz Sándor: Kéri a következı hétre egy rendkívüli ülés összehívást, mivel nem tudott 
rendesen felkészülni az önkéntes tőzoltó egyesület beszámolójával. A tavat addig 
természetesen megnézik. 
 
Kovács Ferenc: A tó leengedést nem szabad halogatni, mert tele van, és az esıt mondja a 
meteorológia továbbra is. A Dózsa út mélyen van, ha kiönt a tó, mind rájuk zúdul. Úgy tudja, 
hogy a Dózsa útnak több évvel ezelıtt elkészült a csapadékvíz-elvezetési terve.  
 
Koska István: Így igaz. 
 
Kovács Ferenc: A következı lehetıségnél a Dózsa út csapadékvíz-elvezetésére kellene 
pályázni, mert ott van több olyan ház, amelyik összeomlik, ha elönti a víz. Az árkot 50-60 m 
hosszan ki kellene idommal rakni, hogy elvezesse a vizet. 
 
Koska István: Adott be az önkormányzat pályázatot, de elutasították. De máshol is nagy 
problémák vannak, pl. a Fürdı úton, ahol ráültették a vezetékre a nagy fákat. 
 
Bozó Lászlóné: A csapadékvíz-elvezetéshez ki kell tisztítani az árkokat is, aki nem teszi meg 
fel kell szólítani. 
 
Simonné Koska Katalin: Kerekházi Józsefék házánál meg kell nézni a szennyvízbekötést, 
mert visszafolyik rájuk.  
 
Huszár Miklósné: A Béke úton az óvodásnál kifolyik a víz, a közcélú munkások nem tudnák 
kitakarítani? 
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Koska István: Azt már kitakarították egyszer. 
 
Zagyva Ferencné: A strand pályázat eredménye mindent behatárol, ha meglesz az eredménye, 
mindenre igyekeznek sort keríteni. 
 
Több napirendi pont nem volt, hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában 
folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                    Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                           körjegyzı 

 


