
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 30-án, 
16,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

73/2010. (III.30.) Önkormányzati döntés a civil szervezetek támogatásáról 

74/2010. (III.30.) Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

75/2010. (III.30.) 
Vámosgyörk település Heves Megyei Regionális hulladékgazdálkodási 
Társuláshoz való csatlakozási szándékának elfogadásáról 

76/2010. (III.30.) 
Elvi hozzájárulás a bükkszéki 086/5 hrsz-ú ingatlan közterületen 
történı közmőkiépítéséhez  
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Janicsek Antal Károly képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı  
                       Simonné Koska Katalin képviselı 
                                                                                                                                                               
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı  
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
                                   
Lakosság részérıl megjelent: 2 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselı jelen van, 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: A civil szervezetek támogatása – beadott pályázatok elbírálása 
 
Zagyva Ferencné: Most pályázatot kell beadni a civilszervezeteknek a támogatásra. A 
nyugdíjas klub, az iskolás gyermekekért alapítvány 100 ezer forintot, a tőzoltók 150 ezer 
forintot kérnek. Aki egyetért a kért támogatások megadásával, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2010. (03.30.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. évre a Nyugdíjas Klub, az Iskolás 
Gyermekekért Alapítvány, a Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület és a Polgárır Egyesület 
részére 100.000.- Ft/egyesület a Tőzoltóegyesület részére pedig 150.000.- Ft támogatást 
állapít meg. 
Felhívja a képviselıtestület a polgármestert, hogy a támogatások átutalásáról gondoskodjon.  
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: A strandfejlesztés közbeszerzés alá esik, menetközben korrigálhatóak, de 
jelenleg most ezek a tervszámok. A ki egyetért a tervvel, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2010. (03.30.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. évre az alábbi közbeszerzési 
tervet fogadja el: 
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Tárgya Beruházás 
kezdete (terv) 

Befejezés 
idıpontja (terv) 

Nettó összeg Közbeszerzési 
eljárás tipusa 

1. Salvus gyógy-
és termálstrand 
fejlesztés 

2010. július 2011. május 1.000.000.000.- 
HUF 

Nyílt eljárás 
Kbtv.48. §. 
Szerint 

2. Hosszú 
futamidejő 
hitelfelvétel a 
Salvus gyógy-és 
termálstrand 
fejlesztéshez 

2010. május 2010. július 600.000.000.- 
HUF 

Nyílt eljárás 
Kbtv.48. §. 
Szerint 

Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Tanácsülési  

döntésének elfogadása Vámosgyörk település csatlakozásáról 

 
Zagyva Ferencné: Vámosgyörk település kérte a csatlakozását a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, és ehhez minden társtelepülésnek hozzá kell járulnia. Aki 
a hozzájárulással egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2010. (03.30.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete Vámosgyörk település Heves Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási szándékát elfogadja. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezetét a határozat megküldésével értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Bükkszéki  szülık kérelme gyermekorvosi szolgálat  biztosítása iránt 

 

Zagyva Ferencné: A bükkszéki szülık kérelmet adtak be gyermekorvosi mozgó szakorvosi 
ellátás biztosítására. Ilyen már elızıleg mőködött a faluban. Dr. Benyó tájékoztatta, hogy 
ezen szolgáltatás biztosítása a kórház, és nem az önkormányzat feladata. Szakmailag nem 
támogatott, és most van olyan döntés, hogy meg is akarják szüntetni. Dr. Chikán Gábor nem 
áll szerzıdésben a kórházzal, a kért ellátás biztosításához pedig az szükséges. Az orvos 
létszám sincs meg, és kéri a szülıket, hogy legyenek türelemmel.  
 
Kosztik Imréné: Ha a kórház nem vállalja, akkor nem lehetne, mint magánpraxist folytató 
orvossal megállapodni? 
 
Bozó Péter: Tartsák ezt a kérést napirenden, és várják meg a kórház válaszát. Aztán meg lehet 
kérdezni a gyerekorvost, hogy havi 2-3 alaklommal vállalná-e ezt az ellátást. 
 
Zagyva Ferencné: A jelenlegi háziorvos a praxist a gyereklétszámmal együtt vette meg. 
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Jakab István: Ez a szolgálat korábban, az elızı orvos idejében nagyon jól mőködött a faluban. 
Nagyon lényeges dolog, hogy a szülık aláírást győjtöttek, ezt akarják, tehát utána kell 
komolyabban járni, és ha konkrét dolgot tudnak az anyagi vonzatáról, akkor döntsenek. 
 
Huszárné Füredi Szilvia: A háziorvos támogatja dr. Chikánt, aki elmondta, hogy havonta két 
alkalommal is kijár Bükkszékre, ha szükséges, meg tudja oldani. 
 
Zagyva Ferencné: Megvárják a kórház válaszát, és akkor továbblépnek ez ügyben. 
 
A képviselıtestület a javaslattal egyetértett. 
 
A 086/5 hrsz-ú terület közmőépítéséhez elvi hozzájárulás kérése 

 

Zagyva Ferencné: A 086/5 hrsz-ú területen közmő kiépítéséhez kérnek a tulajdonosok elvi 
engedélyt, egy faházat szeretnének ott letenni. Ez a terület Templom út végén van. Az 
önkormányzat részére nincs anyagi vonzata. 
 
Bozó Péter: A közmő a ravatalozó épületének sarkáig van kiépítve. Az említett terület az 
orgonás elején van. Szerinte nincs akadálya az elvi engedélynek, ha olyan szabványmérető 
aknát tesznek le, hogy esetleg más is rácsatlakozhasson, és az önkormányzatot nem terheli 
semmilyen költség. Az önkormányzat az utat sem tudja továbbépíteni, és ha bontás keletkezik 
az aknák letételekor, azt a tulajdonosnak saját költségén helyre kell állítania. 
 
Zagyva Ferencné: Tehát az elvi engedélyt megadják, aztán ha visszahozták és bemutatták a 
terveket, akkor a végleges engedélyt is kiadják. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2010. (03.30.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete elvi hozzájárulását adja a bükkszéki 
086/5 hrsz-ú terület közmőkiépítéséhez a Templom út végén lévı közterületén 1 db 
vízóraakna, 1 db nyomásfokozó akna, valamint 1 db villanyoszlop kihelyezéséhez, az alábbi 
feltételekkel: 

- az önkormányzatnak nem áll módjában az utat (Templom út) továbbépíteni, 
- az önkormányzat semmilyen költséget nem vállal, 
- az aknák és az oszlop kihelyezése során keletkezett esetleges károkat a tulajdonos 

köteles saját költségén megtéríteni/helyreállítani. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a tulajdonosokat értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Több napirend nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 

 
K.m.f. 

 
 
 

Zagyva Ferencné                                            Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                    körjegyzı 


