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Határozat száma Tárgya 

85/2010. (IV.27.) 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
                       Bozó Péter alpolgármester  
                       Bozó Lászlóné képviselı  
                       Huszár Ernıné képviselı 
                       Koska István képviselı  
                       Kosztik Imréné képviselı (késve érkezett) 
                       Simonné Koska Katalin képviselı (késve érkezett) 
 
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı 
                                                                                                                                                               
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı  
                                                    Holló Eszter Júlia aljegyzı 
 
Meghívott vendég: Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
                                   
Lakosság részérıl megjelent: 22 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı igazoltan van 
távol, kettı pedig jelezte, hogy késni fog. A testület határozatképes, kérdi a képviselıket, 
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 ezer forintra történı kerekítés miatt van szükség a költségvetési rendelet 
módosítására. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE  5/2010. 
(IV.28.) 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 1.000.- Ft-tal növeli és 166 682 000.- Ft, 
azaz százhatvanhatmillió-hatszáznyolcvankettıezer forintban állapítja meg. 
 

3. §. 
 

A képviselı-testület a bevételi elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
Központosított támogatás: 1 000.- Ft 
 

4. §. 
 
A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi kiadási elıirányzatát 1.000.- Ft-tal növeli és 
166 682 000.- Ft, azaz százhatvanhatmillió-hatszáznyolcvankettıezer forintban állapítja meg. 

5. §. 
 
A képviselı-testület a kiadási elıirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
csökkenti, illetve zárolja: 
 
Mőv. Központ: 1 000.- 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. április 27. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
      polgármester           körjegyzı 

 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése 
végrehajtásáról 
 
Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban megkapták a képviselık a beszámolót. Az 
önkormányzat 2009. évi gazdálkodásánál a törvényben meghatározott kötelezı, valamint a 
képviselı-testület által vállalt feladatait folyamatosan és határidıre teljesítette. A bevételek 
96,5 %, a kiadások mértéke 92,5 %, ebbıl is látszik, hogy nagyon odafigyeltek a 
gazdálkodásra. A számokból látszik, hogy tudtak fejleszteni is, a kötelezı feladatokon felül. 
Kéri a könyvvizsgálót, hogy véleményezze a beszámolót. 
 
Simonné Koska Katalin képviselı megérkezett. 
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Szarvas Dénes: A 2009. évi beszámoló könyvvizsgálatát elkészítették, és megerısíti a 
polgármester által elmondottakat. Az elkészített könyvvizsgálói jelentés nyilvános, abba bárki 
betekinthet. A kiadás kevesebb volt, mint a bevételek, ezért megtakarítás jelentkezett, és 
pénzmaradvány. A 2009. évrıl szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelel, megalapozott, a 
testületnek javasolja az elfogadását. 
 
Zagyva Ferencné: Aki az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a 
könyvvizsgálói jelentéssel elfogadja, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 
 

BÜKKSZÉK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE  
6/2010.(IV.28.) RENDELETE 

 
az 2009. évi költségvetése végrehajtásáról. 

 
Általános rendelkezések 

1. §.  
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselıtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
készült beszámolót                
                     160 492 000 Ft bevétellel  
                     153 247 000 Ft kiadással  
 Ezen belül a vállalkozási tevékenység 2008. évi költségvetése végrehajtását 
                13 211000 Ft bevétellel 
                15 646 000 Ft kiadással 
j ó v á h a g y j a.  
 

A beszámoló címrendje 
2. §.  

Az önkormányzat bevételi elıirányzatai teljesítését az 1. számú melléklet szerinti 
részletezéssel hagyja jóvá. A nem intézményi bevételek részletezését az 1/a számú 
melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és  szakfeladaton mőködı szervei jóváhagyott 
létszámadatait a 5. számú melléklet tartalmazza.  

3. §.  
Az önkormányzat kiadási elıirányzata teljesítését a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel 
hagyja jóvá, mely tartalmazza a polgármesteri hivatal költségvetésében szereplı nem 
intézményi kiadások elıirányzatait is. 
 

A pénzmaradvány jóváhagyása 
 

4. §.  
(1)Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 14 321 000 Ft-ban, állapítja meg, 2009 
évben felhasználható vállalkozási tartalék nincs. A pénzmaradvány levezetését a 7. 
számú melléklet tartalmazza.  
 

5. §. 
Az önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlegét a 4. sz. melléklet, a többéves kihatással 

járó döntések évenkénti bontását a 8. sz. melléklet tartalmazza. 

 

6. § 
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A tıkeváltozásokat a 9. számú melléklet tartalmazza. 

Hatálybalépés 
 

7. §.  
E rendelet kihirdetése utáni napon lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.  
 
B ü k k s z é k, 2010. április 27. 
 
 
                           Zagyva Ferencné                                 Tarjányi Lászlóné 
                                    polgármester                                           körjegyzı 
 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2010. évi rendeletének 
módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Kéri a körjegyzıt, hogy mondja el, miért van szükség a módosításra. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az Áht. Módosítása  és a költségvetési szervek mőködésérıl született új 
kormányrendelet írja elı a megvalósítási és teljesítménytervet, de a törvény lehetıséget ad a 
felmentésre. Mivel még az elkészítés részletszabályai nem jelentek meg szükséges, hogy két 
okmány elkészítése alól adjon felmentést a testület. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

BÜKKSZÉK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE  7/2010. 
(IV.28.) rendelete 

a költségvetésérıl szóló  
RENDELETE módosításáról 

 
Bükkszék  Község Önkormányzata az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
tv. 65. §. /1/ bek.  alapján a 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010 (II. 11.)  rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

Módosuló rendelkezések 

1. §. 
 

(1) A képviselı-testület a 2010. évi költségvetés rendeletének Általános Rendelkezések 
elnevezéső 1.§.-át az alábbi (2) bekezdéssel egészíti ki. 
 
„…1. §  
 …. (2) A képviselı-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 90. § 
(2) bekezdés d) pontjában meghatározott megvalósítási illetve teljesítményterv elkészítése 
alól az önkormányzatnak 2010. és 2011. évekre felmentést ad az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. Tv. 125. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva.” 
 

Hatálybalépés 

 
2.  §. 
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(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik. 
 
Bükkszék, 2010. április 27. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
       polgármester             körjegyzı 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
Tájékoztató a Pétervásárai  Kistérségi Többcélú Társulás 2009.09.30. és 
2010.03.31. közötti idıszakban végzett munkájáról 
 
Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban megkapták a képviselık a társulás beszámolóját, 
megnézhették, tanulmányozhatták. Aki elfogadja, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2010. (IV.27.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulásának 2009. évrıl szóló beszámolóit az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 
Felhívja a képviselıtestület a polgármestert, hogy a fentiekrıl a társulás elnökét tájékoztassa. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
 
Strandfejlesztéshez közbeszerzési  el járás elindításáról 
 
Zagyva Ferencné: Köztudott, hogy az önkormányzat 500 millió forintot nyert a strand 
fejlesztésére. Az önerıt hitelbıl kell fedezni, és ezért a közbeszerzési eljárás megindításához 
kéri a testület hozzájárulását. Aki egyetért, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2010. (IV.27.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete közbeszerzési eljárást indít a Salvus 
Gyógyfürdı és strandfejlesztés  

• Hosszú lejáratú hitelfelvétel összesen 750 millió HUF (gyorsított eljárás) tárgyában. 
A testület felhívja a polgármestert közbeszerzési szakértıktıl ajánlatok kérésére majd a 
legkedvezıbb ajánlat alapján a közbeszerzési eljárások megindításával.  
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerő, folyamatos 
 
Zagyva Ferencné: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a múlt hétvégén meghozták a 
tőzoltóautót, ezzel is gazdagodott a település. Remélhetıleg nem sokszor lesz rá szükség, de 
valamilyen biztonságérzetet mégis ad a település lakóinak. 
Most pedig ha valaki szeretne kérdéseket feltenni a lakosság részérıl, megadja rá a 
lehetıséget. 
 
Dr. Katona Miklósné: A zárszámadással kapcsolatban szeretné megkérdezni, hogy a tábor és 
a strand bevétele hogyan alakult az elmúlt évben? Olvasta a jegyzıkönyvben az interneten, 
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hogy Koska István kérte, legyen meg a beszámoló januárban. Lehet, hogy már megvolt, csak 
ı nem látta. 
 
Zagyva Ferencné: A strand beszámolója elkészült, a közgyőlés, illetve a taggyőlés azt meg is 
tárgyalta. A tábor bevétele pedig 13.211 ezer forint volt. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az nagyon kevés. Biztos, hogy jó az összeg? 
 
Bozó Lászlóné: A konyha és a szállás külön van. 
 
Zagyva Ferencné: A konyha alapfeladatra került, és a 13.211 ezer forint csak a szállásdíj. 
 
Dr. Katona Miklósné: Szintén ezen a decemberi ülésen hangzott el Simonné képviselı 
részérıl, hogy az átadott vízkontingensrıl szeretne egy jegyzıkönyv másolatot. Ezt ı is 
szeretné, vagy egy másolatot, vagy egy betekintést, mert bármilyen furcsa, a mai napig ı még 
ezt nem látta.  
 
Zagyva Ferencné: Ez nem így van, mert meg tudja mutatni az akkori (2006. májusi) 
jegyzıkönyvben, hogy Dr. Katona Miklósné adta át a testületi tagok részére. 
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor most hozzák ide azt a jegyzıkönyvet, mert nem májusban, 
hanem júniusban történt. Akkor született az unokája, és nem volt itthon, amikor az átadás 
történt. Ha kérte, Molnár László mindig azt mondta, hogy még nem készült el a jegyzıkönyv, 
amikor elkészült, már nem volt itthon, aztán azért nem kaphatta meg, mert már nem volt 
illetékes. Aztán volt bent egyszer az aljegyzınél is, azt mondták, hogy nincs jegyzıkönyv. A 
strand kft-nél azt mondták, hogy nem található, aztán hogy nem mutathatják meg. Tehát ebbıl 
a jegyzıkönyvbıl neki sem rálátása, sem példánya nincs. Ki írta azt alá?  
 
Zagyva Ferencné: Holnapra megkeresi azt a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyvet, melyben 
Dr. Katona Miklósné nyilatkozik a megállapodás tervezet képviselıknek történı átadásáról. 
 
Müller Károlyné: Sokan szeretnék látni ezt a jegyzıkönyvet, hogy mikor adták át a vizet, és 
milyen feltételekkel. 
 
Zagyva Ferencné: Megvan az együttmőködésrıl is a jegyzıkönyv, de az a testületi ülésrıl 
készült jegyzıkönyvben benne van, hogy Dr. Katona Miklósné átadja az akkori testületi 
tagoknak. 
 
Dr. Katona Miklósné: İ az együttmőködésrıl készült jegyzıkönyvet szeretné látni. Ha pedig 
ı adta át, akkor nézzék már meg azt a testületi ülésrıl készült jegyzıkönyvet, és ha így van, 
akkor miért nem kapta meg eddig amit kért? 
 
Zagyva Ferencné: Ha elıre szólt volna Dr. Katona Miklósné, akkor megkereste volna, és most 
behozta volna ülésre, de elhiheti, hogy megvan ez a jegyzıkönyv. 
 
Dr. Katona Miklósné: Most is lehet szólni a strandvezetınek, mert ezek szerint nála van a 
jegyzıkönyv, le tudja hozni, és meg tudják nézni. İ még egy strandvezetıtıl sem kapta meg, 
de ha a polgármester kéri, akkor biztosan odaadják. 
 
Zagyva Ferencné: Ülés után meg fogja keresni. 
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Dr. Katona Miklósné: Megkéri az aljegyzıt, hogy keresse meg neki a vízátadásról szóló 
jegyzıkönyvet. Még soha nem tudták megmutatni, de mindegy, ha ez a válasz rá, hogy nincs, 
akkor erre nem tud mit mondani. 
Egyebek kapcsán megkérdezné még a polgármestertıl, hogy ami a múlt vasárnap volt a 
hivatalban megbeszélés, vagy nem tudja minek nevezze, testületi ülésnek? Mert a képviselık 
részérıl itt voltak, és lakosság részérıl is voltak páran. 
 
Zagyva Ferencné: A civil szervezetek, intézményvezetık, tizenvalahányan lehettek. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az a kérdése, hogy mi volt ez, ki hívta össze, milyen témában, készült e 
feljegyzés, vagy valamilyen emlékeztetı?  
 
Simonnné Koska Katalin: Ez egy kötetlen megbeszélés volt. 
 
Dr. Katona Miklósné: Hivatali helyiségben kötetlen megbeszélés, és csak egy pár embert 
hívnak, a többi pedig ki van zárva, ez azért furcsa. Innen szivárgott ki olyan híresztelés, amely 
egyes csoportokat elmarasztal.  
 
Zagyva Ferencné: Pontosan mire gondol Dr. Katona Miklósné? 
 
Dr. Katona Miklósné: Azért kérdezte, hogy készült-e valamilyen feljegyzés, mivel szerette 
volna, ha azok akik itt voltak elmondják. 
 
Jakab István: Például, hogy ı aláírásokat győjt. Ki sem mozdult a házából. 
 
Müller Károlyné: A testületi tagok között van, aki ezt a rosszhiszemő hírt terjeszti a faluban. 
 
Jakab István: Konkrétan Bozó Lászlóné terjeszti ezt a hírt a faluban, és itt is elhangzott a 
vezetıség között. Neki lenne rá tanúja, de nem akar rászólni, mert nem is vállalná talán. De ez 
csúnya dolog. 
 
Koska Jánosné: Akkor talán nem is igaz. Mert neki Bozó Lászlóné a barátnıje, és nem hallott 
tıle semmi ilyet. 
 
Dr. Katona Miklósné: Kérdi a körjegyzıt, hogy egy ilyen összejövetelt hivatali helyiségben 
minek nevezik? Ahová egyik ember bejöhet, a másik nem. 
 
Zagyva Ferencné: Ezen a megbeszélésen senkinek nem hangzott el a neve. Bozó Lászlóné 
annyit mondott, hogy Dr. Katona Miklósnétól rákérdezett, hogy igaz-e, hallott-e az 
aláírásgyőjtésrıl. Igazából ez a megbeszélés azért lett megtartva, mert a faluban több helyen 
elhangzott, hogy nem is igaz, hogy az önkormányzat megnyerte az 500 millió forintot a 
strandfejlesztésre. Szóba jött az a híresztelés is, hogy egy csoport aláírást győjt, de a neve 
senkinek el nem hangzott. 
 
Dr. Katona Miklósné: İ Bozónétól hallott errıl elıször, és neki is mondta, hogy a 
strandfejlesztést mindenki akarja. Továbbá azt is tudja mindenki, aki nézte az interneten, hogy 
fenn van ez az összeg. Miért terjesztené akkor, hogy nem nyert ez a pályázat. Nem hülye, ı is 
látja, hogy ott van. Még nincs itt a pénz, ez egyértelmő. Azt is tudni kell, hogy ez a pénz csak 
akkor lesz meg, ha megvan hozzá az önrész. 
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Megkérdezi a könyvvizsgálót és a körjegyzıt, hogy a hitelkorlát megoldódott? Mert olvasta a 
jegyzıkönyvben, hogy volt egy kétely a könyvvizsgáló és a körjegyzı részérıl korábban. 
Sikerült kiszámolni, hogy mennyi a község hitelkerete? 
 
Szarvas Dénes: Még nem sikerült kiszámolni, mert ez egy bonyolult kérdés. Az 1990. évi 65. 
tv. 88. §-a rögzíti ennek a hitelkorlátnak a szabályozását. Jelen esetben komoly közbeszerzési 
procedúra után lehet felvenni a 750 millió forintot. Ha a konkrét bankajánlat kézben lesz, 
akkor tudják pontosan kiszámolni, mert csak akkor lehet tudni, hogy melyik évben mekkora 
összeget kell visszafizetni.  Úgy látja elıre, hogy bıven beleférnek a hitelfelvételi korlátba. 
Négy éve jár ehhez az önkormányzathoz, és azt tapasztalta, hogy nagyon felelısségteljes 
gazdálkodása van a testületnek. Fel sem tételezi, hogy megalapozatlanul vennének fel hitelt. 
A közbeszerzési tárgyalás után újra összeül a testület, és ı újra véleményezi a hitelfelvételt. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az imént azt mondta, hogy biztos benne: az önkormányzat belefér a 
hitelfelvételi korlátba. 
 
Szarvas Dénes: A pályázó az önkormányzat, és megnyerte az 500 millió forintot, azaz 40 %-
os támogatást. 60 % -ot kell hozzátenni, ha lesz egy bank, aki adja a 750 millió forint hitelt 25 
évre. Az egész beruházás a bükkszéki önkormányzat tulajdona marad, és a megvalósulás után 
1,2 milliárd forinttal több lesz a vagyona. A strand kft üzemeltetésre bérbe kapja a fürdıt az 
önkormányzattól, ezért bérleti díjat fizet, és az önkormányzatnak ez lesz a fedezete, ez a 
bérleti díj lesz a forrása a hitel visszafizetésének. 
 
Dr. Katona Miklósné: Szeretnék, ha megvalósulna a fejlesztés, csak azért aggódnak, hogy 
meg lesz-e a hitel.  
A pályázatban hogyan kellett igazolni az önerıt? 
 
Zagyva Ferencné: A pályázat beadásához egy nyilatkozat kellett, hogy az önerıt vállalják. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mert ne ússzon már el ez a beruházás, azt kéri, hogy ha nem sikerül a 
hitel, mindenképpen tudassa már a testület.  
 
Zagyva Ferencné: Komoly szakemberek számolták, készítették ezt a pályázatot. A Magyar 
Fejlesztési Banknak van az önkormányzatok számára egy kedvezı ajánlata, melyben 3,5 % 
kamatkonstrukcióra adnak hitelt. Ezt próbálták megragadni. A beruházás az önkormányzat 
vagyonát fogja növelni. A strand kft. bérleti díján kívül a vendéglétszám növekedéssel, - a 
jelenlegi látogatók duplájával - számoltak, és úgy is tudják a törlesztést fizetni. Ezen kívül 
megnı a helyi adók bevétele, több vendég több IFA-t fizet stb. A testület felelısséggel és 
odafigyeléssel kezdett a pályázathoz, és szakemberekkel készíttették el. Buta ember az, aki ezt 
a fejlesztést nem akarja, mivel minden felértékelıdik, többek között az ingatlanok is. Ezért 
kéri, hogy a beruházás megvalósulása érdekében ne akadályozzák, hanem segítsék egymást, 
hiszen Bükkszéknek ez a jövıjét jelenti. 
 
Kosztik Imréné képviselı megérkezett. 
 
Dr. Katona Miklósné: İ meg azt kéri, hogy mindenkinek mondják el, ne csak egy szők 
körnek, és széleskörő legyen a tájékoztatás, hogy ne legyenek találgatások. 
 
Zagyva Ferencné: Ez a falugyőlésen is el lett mondva, és a testületi ülések is nyilvánosak. 
Semmilyen titokzatos dolog nem folyik, szomorúnak tartja, hogy hamis információk terjednek 
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a faluban, megtévesztve az embereket. A rosszindulatú megjegyzések nem kell, hogy 
elvegyék az energiájukat, elıre kell haladni és dolgozni. 
 
Dr. Katona Miklósné: Jó lenne tudni, hogy honnan ered, mert Bozó Lászlónétól hallotta 
elıször, hogy aláírásgyőjtés folyik, és megdöbbent. Kitalálja valaki, és miután senki nem 
látott se egy aláírásgyőjtıt, se egy írást, se egy hangot, akkor egyáltalán ki győjtötte az aláírást 
is? 
 
Zagyva Ferencné: Nem tudja, ezek az információk hozzájuk is eljutottak, de ha nincs 
aláírásgyőjtés, akkor az csak jó, és örül neki. 
 
Jakab István: Hozzáfőzne annyit, hogy rosszindulatú megjegyzések vannak, eljutottak oda, 
ahová eljutottak. Mert valóban buta az az ember, aki nem örülne annak, hogy Bükkszéknek ez 
a nagy beruházás sikerüljön. De úgy jutottak el idáig, hogy egyetlen egy jegyzıkönyvben sem 
tudattak semmit, ha nem is voltak itt, hogy mik történtek. Valahol titokszobában, elıtte való 
találkozások a faházakban történtek. Ezt azért mindenki tudja. Miért nem a testületi ülésen 
beszélték meg azokat a dolgokat, amik ide vezettek. Amik végül jó dolgokhoz vezettek, de 
mindenféle tárgyalások titokban maradtak. Úgy a Klinger Jánossal, a kútfúrás ügyben, a 
vízkitermelés ügyében. Mert ezek a dolgok még nagyobbak. Ezek tények. 
 
Zagyva Ferencné: Ez megint rágalom, hogy a testület faházakban tárgyalt.  
 
Simonné Koska Katalin: Baráti beszélgetés a testület tagjai között is van, és Jakab Istvánéknál 
is van. Az 500 millió megnyerésérıl, a hitel felvételérıl szóló tájékoztatást Jakab István is 
látta, és hallotta. Minden nyilvános volt. 
 
Zagyva Ferencné: Nyilvános ülésen Vancsura Miklós bemutatta az egész projektet, és azon 
Jakab István is részt vett. 
 
Jakab István: Jó ez megtörtént, de elıtte, amíg addig eljutottak? 
 
Zagyva Ferencné: Mielıtt beadták a pályázatot, ismertették, a teremben ki volt plakátolva, 
lehetett jönni bárkinek megnézni. 
 
Jakab István: Jó, ı ezt kérné, hogy tájékoztassanak mindenkit. 
 
Juhász Józsefné: A polgármester a falugyőlésen is elmondott mindent. 
 
Müller Károlyné: Az nem falugyőlés volt, hanem kampánygyőlés, és az is amit szavazás elıtti 
napon kidobtak. Szeretné tudni, hogy uniós pénz, amit nyertek? Ha igen, akkor miért kell Sós 
Tamásnak megköszönni? 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklósné is megköszönte a falugyőlésen Sós Tamásnak, hogy 
amikor polgármester volt, támogatta az általa benyújtott pályázatokat. Akkor İ miért nem 
köszönheti meg? Falugyőlésen megígérte a lakosságnak – akkor Jakab Istvánék már nem 
voltak ott – hogy amint megnyeri az önkormányzat a pályázaton az 500 milliót hivatalosan is, 
azonnal tudatja a falu lakosságával. Ezt az ígéretét tartotta be, amikor szórólapon tájékoztatta 
az embereket. Nem kampányolás volt. 
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Dr. Katona Miklósné: Simonnéval volt egy kis vitája a falugyőlésen, amikor kérdezte, hogy 
miért most adták be a pályázatot. Volt ilyen lehetıség 2008. januárjában is, ugyanez a 
pályázat. Nem látta a testület? 
 
Zagyva Ferencné: 2008-ban még befektetıt kerestek, és nem volt még összeállítva az az 
anyag, amit be lehetett volna adni. Volt három befektetı is, akikkel nem jött össze a fejlesztés, 
különbözı okok miatt. Össze kellett, hogy álljon a megfelelı csapat, - mert majd ezt a 
felújított strandot nyereségesen mőködtetni is kell – a pénzügyi részéhez, és a késıbbi 
mőködtetéséhez is szakemberekre van szükség. 
 
Huszár Tibor: Az a vízmennyiség, amit átadtak Klinger Jánosnak, az ebben az évben is úgy 
fog mőködni, hogy üresek lesznek a medencék? Mert tavaly sok vendég szóvá tette, hogy 
nem jönnek ide, mert üres medencében nem lehet fürödni. 
 
Zagyva Ferencné: Ez egy hosszú távú szerzıdés, de biztosra mondja, hogy lesz víz a 
medencékben. Persze a vendéglétszámtól is függ. Oda kell figyelni, hogy indokolatlanul ne 
pazarolják a drága salvus vizet. 
 
Simonné Koska Katalin: Az 5 ezer m3 átadásáról szóló jegyzıkönyvet a polgármester meg 
fogja keresni. Felvállalja, hogy annak idején megszavazta, mert kényszerhelyzetben volt az 
önkormányzat. Erre az akkori testületbıl 3 fı emlékszik, sajnálja, hogy az akkori 
polgármester nem. Annak idején Kovács Béla választatta ketté azt a medencét, és biztos 
benne, hogy úgy most is fel lesz töltve, mint akkor. Nagy ára volt annak a döntésnek annak 
idején, és nem szórakozásból adta át a testület a vizet. Mindenképpen látni szeretné ı is ezt a 
szerzıdést, mert már nem most történt az átadás, de emlékszik rá, és Dr. Katona Miklósnénak 
is emlékeznie kell, mert ı is ott volt az ülésen. 
 
Dr. Katona Miklósné: Csak látni szeretné ezt a megállapodást, és a jegyzıkönyvet is. 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklósné jöjjön be másnap reggel, elıkeresik, és láthatja. 
 
Suha Tamás: Nem érdemes vitatkozni, mert vízspórolás miatt nem lett feltöltve a medence és 
nem az 5 ezer m3 átadása miatt. 
 
Zagyva Ferencné: Nem mindegy, hogy mennyi a vendég strandon. A strandvezetınek 
spórolnia kell. 
 
Huszár Zoltánné: Örül, hogy ilyen sokan eljöttek az ülésre, és bízik abban, hogy ıszinte ez az 
egyet akarás, összefogás a strandfejlesztés ügyében. Bár érez kételyeket a szavak mögött.  
Úgy tőnik senki nem akadályozza a beruházás megvalósulását, és ı boldog, hogy így 
kijelentheti: nincs/nem volt aláírás győjtés. Hogy mégis honnan fakadhattak ilyen felvetések, 
az abból adódhatott, amit Müller Károlyné most is mondott: miszerint a falugyőlés nem 
falugyőlés volt.  
 
Müller Károlyné: Nem bizony.  
 
Huszár Zoltánné: Bocsánat, de ı falugyőlésre ment akkor és egy felkészült polgármestert, és 
testületet talált. Sós Tamás több éven keresztül mindig itt volt, reméli, hogy a most 
megválasztott Horváth László is itt lesz minden ünnepségen, mert a polgármester biztosan 
kötelességének érzi ıt is ugyanúgy meghívni. Köztudott, hogy ebben az országban 



 12 

kapcsolatok nélkül nem mőködik semmi. A községben a jó kapcsolatok az utóbbi években 
kezdtek fejlıdni, és ez a település javát szolgálta. Ez is a mostani testületnek és 
polgármesternek köszönhetı. Elég baj, hogy ez a kapcsolat régen nem mőködött. 
Az említett vasárnapi megbeszélésen ı javasolta, hogy egy alkalommal hívják meg az összes 
más pártállású lakost egy összejövetelre, és ott mondja el mindenki, hogy mi a problémája. És 
beszélgessenek. Mert nem beszélgetnek, hanem rágalmaznak. Egy pályázat készítésénél 
vannak dolgok, amiket csak akkor lehet elmondani, amikor már biztos, hogy eredménye lesz. 
A hiteles tájékoztatás kell, azt ı is fontosnak tartja.  
Kéri, hogy kérdések alapján segítsék a faluújságot, és mondják meg mire kíváncsiak. Örül, 
mert ezek szerint nincs semmi akadálya a fejlesztésnek. 
 
Dr. Katona Miklósné: Suha Tamás mondta az imént, hogy spórolás miatt nincs tele a 
medence. Nagyon jó, hogy spórol az önkormányzat, de valamikor – jegyzıkönyv is van róla – 
ezt nem tehette meg. Amikor az ı idejében fel kellett használni mind a 60 ezer m3, és 
szeptember 18-ig nyitva kellett lennie a strandnak, és elıre ki kellett fizetni Klinger Jánosnak 
a milliókat. Pont azok követelték akkor ezt, akik most is itt ülnek a másik oldalon. Ez is 
jegyzıkönyvben van, meg lehet nézni. Ez a kettészakadás. Huszár Zoltánné is ott volt, és ı is 
mondta, hogy ki kell fizetni, nem számított, hogy szükség van-e rá, hogy szeptemberben nem 
lesz vendég a strandon.  
 
Huszár Zoltánné: Igen, és ı akkor azt mondta, hogy ha a polgármester helyében lenne, akkor 
azonnal feljelentené a strandvezetıt, de nem lett számon kérve, és megbüntetve. Lehetne 
keresni más régi sérelmeket is, de ı azt mondja, hogy hagyják a múltat. Megkérdezi Dr. 
Katona Miklósnét: támogatják ezt a mostani projektet? 
 
Dr. Katona Miklósné: Hányszor mondja még el, hogy igen. 
 
Jakab István: Igen, kivétel nélkül, mindannyian. 
 
Simonné Koska Katalin: Kérdi a polgármestert, hogy a mostani kútfúrás próbálkozása 
pénzügyileg mennyibe került? 
 
Zagyva Ferencné: Csak az illetékbe. 
 
Simonné Koska Katalin: Igen, régen ettıl többe került, és nem is tudtak róla. Kútfúrás 
kezdeményezésével más is foglalkozott, egyszer valakinek majd sikerül. A számoktól ı 
jobban tart, mint a többiek, de azt mondja, hogy ezt a 750 millió forint hitelt fel kell venni, és 
a felújítást meg kell csinálni. Egy ügyes önkormányzat megtalálja a megoldást a hitel 
törlesztésére is. Ez a beruházás itt fog maradni, és ez a lényeg. A kútfúrás próbálkozásáról ez 
a testület sem mond le, egyhangúlag, minden képviselı tudomásával történt az errıl szóló 
döntés, nem csak egy-két testületi tag bevonásával. 
 
Koska István: Amikor még csak elıtárgyalások folynak, és rögtön dobják nyilvánosságra az 
egész faluban?  Ezzel nem ért egyet. 
 
Jakab István: Igenis, hogy nyilvánosságra kell hozni. 
 
Bozó Péter:  A projekt menedzser, aki vállalta, hogy elkészít Bükkszéknek egy olyan 
pályázatot, amelynek esélye van a nyerésre, a következıket mondta: csak akkor vállalja a 
projekt elkészítését, ha addig míg ı meg nem nézi, hogy lehetséges-e, mőködik-e, van-e esély 
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a hitel visszafizetésére, mennyi a víz ára, mennyisége, hogyan lehet üzemeltetni, stb., a 
hiányzó adatokat megkéri, ezeket  kiszámolja, addig ezekrıl a tervekrıl nem beszélnek. És 
errıl, bárki, akivel ı üzletet köt – legyen az önkormányzat, vagy cég – és a két fél ebben 
megegyezik, akkor ott kuss van mindenkinek, kuss, így két „s”-el. Aztán amikor a menedzser 
nagyon felelısen, és hozzáértıen kiszámolta ezt az egészet, azt mondta, hogy ez kivitelezhetı, 
megtérül és a strand mehet téli-nyári üzemeltetéssel ezzel a vízzel, de azzal a technikai 
megoldásokkal, amit ı kiszámolt, elkészíttetett a tervezıkkel, valamint a geodétáktól bekért 
adatokkal, minden összeállt, elkészült, és be lehet adni a pályázatot. Mert bármely szakember, 
akinek elbírálásra kiadják, láthatja, hogy alapos munka, és nyerni fog a pályázat. És valóban 
nyert, akkortól pedig azonnal nyilvánosságra hozták. 
A 2008-as pályázat pedig félig lett kész, az osztrák tervezı bemutatta – a valóban nagyon 
szép – terveket, de a német befektetı utolsó pillanatban visszalépett.   
 
Huszárné Füredi Szilvia: Kéri a polgármestert, hogy a gyerekorvossal kapcsolatban legyen 
szíves elmondani a legújabb fejleményeket, hogy mindenki értesüljön róla. 
 
Zagyva Ferencné: A korábbi ülésre a szülık benyújtottak egy kérelmet, melyben leírták, hogy 
szeretnének újra gyermekorvost a faluban. Annak idején ezt a szolgáltatást a kórház 
biztosította. Beszélt a kórház igazgatójával ez ügyben, és az igazgató türelmet kért a 
szülıktıl, amíg megoldást találnak. Ha a kórháznak nem sikerül, akkor az önkormányzat 
mindenképpen megoldja. 
 
Több napirendi pont nem volt, a polgármester megköszönte a lakosság érdeklıdését, és az 
ülés zárt formában folytatódott. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                             Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                    körjegyzı 

 


