
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 
15,00 órakor tartott nyílt ülésén. 

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

8/2010. (V.26.) 
Az Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2010.(V.26.) rendelete a  
2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010.II.11.) rendelete módosításáról 

Határozat száma Tárgya 

91/2010. (V.25.) 
A településen 2009. évben végzett gyermekvédelmi feladatokról szóló 
beszámolók elfogadásáról 

92/2010. (V.25.) 
A testület nyilatkozata a strandberuházás helyi jelentıségő közügyként 
történı kezelésérıl 

93/2010. (V.25.) 
A strandberuházás közbeszereztetéséhez hitelcél nagyságának és 
futamidejének meghatározásáról 

94/2010. (V.25.) 
Az önkormányzat 10.000.000 Ft folyószámla hitelkeretének 
meghosszabbításáról 

95/2010. (V.25.) 
Az Önkormányzat 73/2010. (III.30.) sz. határozatának módosításáról – 
Idegenforgalmi Egyesület 100.000.- Ft támogatásának visszavonásáról 

96/2010. (V.25.) 
Eger Rádió közvetítésének megrendelése a „Polgármesterek 
Bográcsfızı versenye” rendezvényre 

97/2010. (V.25.) Ifjúsági Tábor konyhájának, ebédlıjének bérleti díjáról 

98/2010. (V.25.) A Völgy utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról 
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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: Lajtosné Lécz Erzsébet Kistérségi H. Szolg.Kp. intézményvezetıje 
                               Szarvas Dénes könyvvizsgáló (késve érkezett) 
                                   
Lakosság részérıl megjelent: 4 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı igazoltan van 
távol, a testület határozatképes. Szarvas Dénes könyvvizsgáló jelezte, hogy egy kicsit késni 
fog, ezért javasolja, hogy a az elsı két napirendi pontot cseréljék meg. Aki a javaslattal 
egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértetett az elsı két napirendi pont cseréjével, illetve a  
kiküldött napirendi pontok tárgyalásával. 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata 2009. évi gyámhatósági 
beszámolója 
 
Zagyva Ferencné: A kistérség és a település gyermekvédelmi beszámolóját a képviselık 
megkapták a kiküldött anyagban. Ha van kérdés, fel lehet enni az intézményvezetınek. Kérdi 
Lajtosné Lécz Erzsébet intézményvezetıt, hogy kívánja-e kiegészíteni esetleg az írásos 
beszámolót? 
 
Lajtosné Lécz Erzsébet: Nem. Ha van kérdés, szívesen válaszol. Annyi kérése lenne az 
önkormányzathoz, hogy a jelenlegi házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónı mellé 
vegyenek fel egy közcélú munkást, ha lehetséges. Barta Pálné 6 órásként van jelenleg felvéve, 
és sok neki a gondozott. Ha lenne még mellette valaki, akkor többet tudnának az idısekkel 
beszélgetni is. Pétervásáráról a helyettesítést is nehéz megoldani, mert sokba kerül. 
 
Szarvas Dénes könyvvizsgáló megérkezett. 

 
Zagyva Ferencné: Más településekhez viszonyítva Bükkszéken mennyi a házi 
segítségnyújtást, illetve a jelzırendszeres szolgáltatást igénylı? Kellıképpen van propagálva? 
 
Lajtosné Lécz Erzsébet: A házi segítségnyújtásban 19, jelzırendszeres szolgáltatásban 1 fı 
részesül. Más településeken valamivel többen veszik igénybe a jelzırendszeres szolgáltatást. 
İk mindent megtettek a népszerősítéséért. 
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Zagyva Ferencné: A kért közcélú munkás felvételét megoldják. 
 
Lajtosné Lécz Erzsébet: Ha látni fogják, hogy szereti a munkáját, és beválik, akkor a közcélú 
munkást rendes munkaszerzıdéssel felveszik. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a kistérség és a község 2009. évrıl szóló gyermekvédelmi 
beszámolóját, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2010. (V.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a településen 2009. évben végzett 
gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolókat elfogadja. 
A testület megbízza a körjegyzıt, hogy az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatala felé a beszámolókat küldje meg. 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs: Körjegyzı 
 
Lajtosné Lécz Erzsébet távozott az ülésrıl. 

 

II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2010. évi 
költségvetési rendeletének módosítása 
 
Zagyva Ferencné: A költségvetés készítésekor jelezték elıre, hogy ha nyer a strand pályázat, 
akkor módosítani kell a költségvetésrıl szóló rendeletet. Tehát 1.249.033 ezer forinttal meg 
kell emelni a bevételi és a kiadási oldalt egyaránt. A hiányzó 967 ezer forintot pedig 
tartalékról kell hozzátenni. Kéri a könyvvizsgáló véleményét. 
 
Szarvas Dénes: A véleményezést írásban is elkészítették. Most a február 11-én kelt 
költségvetési rendelet módosításáról van szó, melyet a polgármester által elmondott összeggel 
emelnek meg, a megnyert ÉMOP pályázat miatt. A felvenni kívánt hitel 750 millió forint, 
melyhez üzleti tervet készítettek. Alapos szakmai munkát végeztek, külön kiemelné a hivatali 
kolléganı munkáját. A számításokat megalapozottnak tartják, ezek tervezett adatok, a 
hiteltárgyalások után a számításokat újra el kell végezni, és akkor dönthet a testület a hitel 
felvételérıl. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a költségvetési rendelet módosítását, kéri, kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi rendeletmódosítást hajtotta végre: 
 

BÜKKSZÉK  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testülete 8/2010.(V.26.) 
rendelete a  2010. évi költségvetésérıl szóló  

3/2010. (II.11.) RENDELETE módosításáról.  
 

Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2010 (II. 11.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
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Módosuló rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) A képviselı-testület a 2010. évi költségvetés rendeletének A költségvetésre vonatkozó 
rendelkezések elnevezéső 3.§-át az alábbiak szerint módosítja :  
 
„….3.§ (1) A Képviselı-testület az intézmények és a nem intézményi jellegő bevételek 2010. 

évi költségvetési elıirányzatát 1.249.033.000.- forint azaz egymilliárd 

kettıszáznegyvenkilenc-millió harmincháromezer forinttal megemeli és a költségvetését 

1.376.639.000 Ft bevétellel, állapítja meg 

 
(2) A bevételi címek az alábbi összeggel egészülnek ki: 

• Beruházási célú támogatás 499.033.000.- Ft 

• Fejlesztési célú hitelfelvétel 750.000.000.- Ft 

 

 

 (3) A Képviselı-testület az intézmények és a nem intézményi jellegő kiadások 2010. évi 

költségvetési elıirányzatát 1.249.033.000.- forint azaz egymilliárd kettıszáznegyvenkilenc-

millió harmincháromezer forinttal megemeli és a költségvetését 

1.376.639.000 Ft kiadással állapítja meg. 

 
(4) A kiadási címek az alábbi összeggel egészülnek ki: 

• Strand beruházás 1.249.033.000.- Ft 

 

2.§ 
A képviselı-testület a kiadási oldalon az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 

 

• Strand beruházás címet 967.000.- Ft-tal megemeli  

• Tartalék címet  -967.000.- Ft-tal zárolja 

 
Hatálybalépés 

 
3. § 

E rendelet kihirdetést követı napon lép hatályba. 
 
B ü k k s z é k,  2010. május 25. 
 
             
                 Zagyva Ferencné                                Tarjányi Lászlóné  
                     Polgármester                                             körjegyzı           
 
Közbeszerzésrıl  
 
Zagyva Ferencné: A közbeszerzéshez két határozati javaslatot készítettek, melyet elıre 
kiküldtek az anyaggal. A támogatási szerzıdés egyik feltétele egy nyilatkozat, mely szerint a 
testület helyi jelentıségő közügyként kezeli a strandberuházást. Aki a javaslattal egyetért, 
kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
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92/2010. (V.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı- testülete az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 
számú Bükkszéki SALVUS Gyógyfürdı és Strandfejlesztés tárgyú pályázata kapcsán 
nyilatkozik, hogy a pályázatban foglalt beruházást és fejlesztést önként vállalt helyi 

közügyként kezeli. 
Jelen nyilatkozatot az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács felé nyújtja be a  
pályázat támogatási szerzıdés megkötéséhez. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Zagyva Ferencné: A közbeszerzés kiírásához pedig meg kell határozni a hitelcélt, annak 
nagyságát és futamidejét. Aki a javaslattal egyetért, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2010. (V.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı- testülete az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 
számú Bükkszéki SALVUS Gyógyfürdı és Strandfejlesztés tárgyú pályázata kapcsán 
nyilatkozik, hogy a Magyar Fejlesztési Bank „Sikeres Magyarországért” önkormányzati 
programja - 8.6 számú hitelcél tárgyában – közbeszerzési eljárás lefolytatása után 
hitelfelvételt tervez. A hitel nagysága 750 millió forint, futamideje 25 év, 3 év türelmi idıvel. 
A hitelt pályázati saját erıként használja fel. 
A képviselı-testület vállalja, hogy a hitelt és járulékait a hitel futamideje alatt az éves 
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, továbbá nyilatkozik, hogy a mai napon ismert adatok 
és számítások alapján a hitel felvétele nem esik a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. Tv. 88. §. bekezdésben meghatározott törvényi korlátozás alá. 
A testület a közbeszerzési eljárást a fenti hitelcél felvételének elıírásai szerint folytatja le. A 
közbeszerzési eljárás egyik részeként megszabja, hogy a pályázók, az önkormányzati 
folyószámla vezetésére a 8.6 számú hitelcél nyújtása mellet együttesen adjanak ajánlatot. A 
testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás technikai lebonyolítására, a 
közbeszerzési szakértıvel való szerzıdés aláírására, és a hirdetmény közzétételére. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
 
Szarvas Dénes távozott az ülésrıl. 

 

Zagyva Ferencné :   Tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat folyószámla 
hitele lejár. Javasolja a képviselıtestületnek, hogy a hitelkeret újabb egy évre történı 
meghosszabbítását kérje az Eger és Környéke Takarékszövetkezettıl.  
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2010. (V. 25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete kéri az Eger és Környéke 
Takarékszövetkezettıl, hogy a folyószámla hitelkeretét 2010. június 4.-vel egy évre 
hosszabbítsa meg. A 10.000.000 Ft  keretösszeget nem kívánja változtatni. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelkérelmet és a szükséges mellékleteit 
nyújtsa be. 
Felelıs: polgármester 
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Határidı: azonnal 
 
III. napirendi pont: Beszámoló a Körjegyzıség 2009. évi munkájáról 
 
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, kiegészítés, akkor aki elfogadja a beszámolót, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással elfogadta a körjegyzıség 2009. évrıl szóló 

beszámolóját. 

 
IV. napirendi pont: Beszámoló a 2009. évi adózásról, adómorálról 
 
Tarjányi Lászlóné: Az iparőzési adóval kapcsolatban megjegyzi, hogy a következı évtıl az 
APEH felé kell bevallani, befizetni és az APEH utalja majd az adót az önkormányzatnak. Így 
könnyebb lesz majd az önkormányzatoknak. A méltányossági kérelmek is az APEH-hez 
érkeznek be, de csak az önkormányzat véleményezése után döntenek róla. Ebben az évben 
még a helyi adóhatósághoz történik a bevallás, de a második félévi befizetés már az APEH 
felé.  
 
Bozó Péter: Kérdi, hogy ha valaki a rendır által kiszabott bírságot nem fizeti be, és az 
önkormányzathoz átteszik, az az összeg az önkormányzatnál marad? 
 
Tarjányi Lászlóné: A szabálysértési bírság, melyet adók módjára hajtanak be, az 100 %-ban 
az önkormányzatnál marad. A közigazgatási bírságnak azonban csak a 30 %-a marad az 
önkormányzatnál 70 %-át be kell fizetni az állami költségvetésbe, és közmunkára nem 
változtatható. 
 
Holló Eszter: A szabálysértési bírság van túlsúlyban, az a jellemzı. Akinek azonban van 
munkahelye, a bérébıl a rendırség közvetlenül letilthatja. 
 
Koska István: A szobakiadók által fizetett adóval mi van? 
 
Holló Eszter: A jogszabályok enyhültek a mőködési engedélyekkel kapcsolatban. 
 
Koska István: Ha semmi nem változott, akkor ı nem szavazza meg a beszámolót. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja az adózásról szóló 2009. évi beszámolót, kéri, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület 6 igen, és 1 nem szavazattal elfogadta a 2009. évi adózásról és 

adómorálról szóló beszámolót. 
 
Kosztik Imréné: Csak azon múlik az egész, hogy egy ember járja végig a szobakiadókat a 
faluban. 
Ott mi van az árkolással, ahol az önkormányzat soha nem árkolt? Az utcájukban a szennyvíz 
bevezetésekor, 21 évvel ezelıtt lett megcsinálva, azóta ott senki nem árkolt rajta kívül. 
Szerinte ezt ott lehet megkövetelni, ahol az önkormányzat már egyszer kiárkolt. 
 
Koska István: A hétvégi házak tulajdonosai nem árkolnak, nem nyírják a füvet, minden marad 
a régiben. 
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Holló Eszter: Szóljanak a képviselık, mert mindenre nincs kapacitása. 
 
Zagyva Ferencné: Huszár Péter közmunkavezetıt küldje végig a falun az aljegyzı. 
 
Agria Volán menetrendi javaslata 
 
Zagyva Ferencné: Az Agria Volán június 4-ig kéri az autóbusz menetrenddel kapcsolatos 
esetleges javaslatokat, de felhívta a figyelmet arra, hogy egyéni érdekeket nem áll módjukban 
teljesíteni.  
 
Idegenforgalmi Egyesület támogatásáról 
 
Zagyva Ferencné: Kéri, hogy a képviselı-testület vonja vissza az idegenforgalmi egyesület 
részére egy korábbi ülésen megszavazott támogatást. Ez azért szükséges, mivel ha a 
polgármester, vagy testületi tag a civil szervezet vezetıje, összeférhetetlenség van, és nem 
jogosult így a támogatásra. Aki egyetért a visszavonással, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2010. (IV.27.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete visszavonja a 73/2010. (III.30.) sz. 
határozatának azon részét, melyben a Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület részére 
100.000.- Ft támogatást nyújt. A 73/2010. (III.30.) sz. határozat többi része változatlan marad. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
 
Esızésekrıl  
 
Zagyva Ferencné: Az elmúlt napok heves esızései miatt kapott sms-t, melyben kérdezték, 
hogy iható-e a víz. Az ÁNTSZ-hez is több bejelentés érkezett, ı többször érdeklıdött, és 
megnyugtatták, hogy teljesen baktériummentes, iható a víz. Az ivóvíz kutakat nem öntötte el 
a csapadék, mert homokzsákokkal meg tudták védeni. 
 
Holló Eszter: Telefonon is jött érdeklıdés/bejelentés a József Attila útról, hogy a víz zavaros. 
 
Huszár Ernıné: İ is a József Attila úton lakik, mindennap használta a vizet az esızések alatt 
is, de az tiszta volt, semmi problémát nem tapasztalt. 
 
Zagyva Ferencné: Ma érkezett egy kérelem Kovács Bélától, melyben a tartózkodás utáni, 
illetve az építmény utáni idegenforgalmi adózásra vár választ. Felolvassa a testületnek. 
 
Holló Eszter: Elızmény volt már az elmúlt évben, amikor Kovács Béla a Fürdı út 12. sz. 
alatti ingatlanát lakóházzá szerette volna minısíttetni. Pétervásárára az Építési hatósághoz 
küldték a kérelmét, 10 ezer forintos illetékbélyeggel. Az építési hatóság elutasította a kérelmet 
azzal az indokkal, hogy a bükkszéki rendezési tervnek megfelelıen a fürdı melletti övezetben 
nem lehet lakóházzá minısíteni az ingatlant, és a 10 ezer forintot természetesen visszakapta 
Kovács Béla. A kérés teljesítéséhez tehát a rendezési tervet kellene módosítani. Azt a 
tájékoztatást is megadta a kérelmezınek, hogy nincs kettıs adóztatás, mivel a tartózkodás 
utáni idegenforgalmi adót személyre számolják, és azt a vendég fizeti meg, nem pedig az 
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ingatlan tulajdonosa. Az építmény utáni idegenforgalmi adót vetik ki az ingatlanra, és azt kell 
fizetni a tulajdonosnak. 
 
Tarjányi Lászlóné: Kovács Bélát írásban tájékoztatja az aljegyzı az imént elmondottak 
szerint, és arról, hogy a testület nem kíván változtatni a rendezési terven. Egyetértenek ezzel a 
válasszal a képviselık? 
 
A képviselı testület egyhangúlag egyetértett a körjegyzı illetve az aljegyzı által 

megfogalmazott válasszal. 

 

Eger Rádió ajánlata 
 
Zagyva Ferencné: Megkereste az Eger Rádió azzal az ajánlattal, hogy kijönnének egész napos 
rendezvényre és közvetítenének, ez a fürdınek jó reklám lenne. 10 órától 17 óráig tartana a 
közvetítés, 80 ezer Ft + ÁFA-ért. Ebben az összegben eredeti ajánlatuk szerint benne van 20 
reklám, de ı 40-re módosítatta. Ha egyetért a testület azzal, hogy az említett feltételekkel 
„bográcsfızı” napjára megrendelje a közvetítést, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2010.(05.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a 2010. június 26-ai 
„Polgármesterek Bográcsfızı versenye” rendezvényére az Eger Rádió 10-17 óráig tartó 
közvetítésének megrendelésével, 80.000.-  + ÁFA Ft-ért. Az összeg magában foglalja a 
mősoridı alatt elhangzó 40 reklámot is. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy a közvetítést a fentieknek megfelelıen rendelje 
meg. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Tábor konyhájának, ebédlıjének bérleti díjáról 
 
Bozó Lászlóné: A tábor konyhájáért valamint ebédlıjéért tavaly 60 ezer forint bérleti díjat + 
40 ezer forint rezsit fizettek a lakodalomnál, és ı kevesellte. Javasolja a bérleti díjak 
megemelését. Kérjenek pénzt konyhahasználatra is, és ha fıznek, akkor ki kell venniük az 
ebédlıt is. 
 
Zagyva Ferencné: Fél napos bérleti díj és + a rezsi, amely mérhetı. 
 
Kosztik Imréné: Értelmezni kell, hogy mennyi a fél nap. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy emeljék duplájára a konyha és az ebédlı bérleti 
díját + rezsi, kéri, kézfelnyújtással szavazzon. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2010.(05.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 53/2007.(IV.20.) sz. határozatát az 
alábbiakban módosítja: 
Ifjúsági Tábor 
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- ebédlıjének bérleti díja 30000.-Ft/ fél nap + rezsiköltség az alapösszeg, ebbıl engedményt 
kap a bükkszéki lakos, és a saját dolgozó. Így az általuk fizetendı összeg: 

             bükkszéki lakosnak 20000.- Ft/fél nap + rezsi 
             saját dolgozónak 10000.- Ft/fél nap + rezsi 
- konyhájának bérleti díja 30000.-Ft/ fél nap + rezsiköltség az alapösszeg, ebbıl 

engedményt kap a bükkszéki lakos, és a saját dolgozó. Így az általuk fizetendı összeg: 
             bükkszéki lakosnak 20000.- Ft/fél nap + rezsi 
             saját dolgozónak 10000.- Ft/fél nap + rezsi 
Az összegek az ÁFA-t tartalmazzák. Az 53/2007.(IV.20.) sz. önkormányzati határozat többi 
része változatlan marad. 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester, táborvezetı 
 
Bozó Lászlóné: Kérdi a jegyzıket, hogy a balesetveszélyes egyirányú utcákat nem lehet 
megszüntetni? A körzeti megbízott is egyetért, mondta, hogy lehet rá is hivatkozni. 
 
Zagyva Ferencné: Nem volt szerencsés döntés a Völgy út egyirányúsítása, télen csúszik és 
veszélyes. Valóban mondta a rendır is, hogy nem látja értelmét az egyirányúsításnak. 
 
Bozó Péter: Aki egyetért azzal, hogy a Völgy úton az egyirányú forgalmat megszüntessék, 
kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2010.(05.25.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Völgy utca egyirányú forgalmát 
megszünteti. A korábbi forgalmi renddel ellentétben 2010. június 30. napjától a Völgy utcába 
mindkét irányból be lehet hajtani. 
A testület felhívja a polgármestert, hogy a lakosságot és az érintett hatóságokat fenti 
döntésérıl értesítse, valamint a forgalmi rend változásának megfelelıen a behajtani tilos táblát 
vonja be. 
Felelıs: polgármester  
Határidı: 2010. június 30.  
 
Bozó Lászlóné: Meghívást kapott a testület május 29-re, a Nyugdíjas Klubtól, illetve a 
Tüzoltó Egyesülettıl szintén. 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklóstól érkezett egy fax, melyben ismételten kéri a múlt 
ülésen emlegetett jegyzıkönyvet. İ kikereste a májusi ülés jegyzıkönyvét a megállapodás 
tervezettel, és oda is adta dr. Katona Miklósnénak.  
 
Simonné Koska Katalin: Kérdi a jegyzıket, hogy a taggyőlés megállapodása kiadható-e? 
 
Tarjányi Lászlóné: Ez a kft közgyőlése volt, az akkori vezetı írta alá. Az elmúlt ülés óta 
nyomozzák, és lehet vitatni, hogy közérdekő adatnak számít-e. Nehezen tudná most 
megmondani, hogy nyilvános-e. Ha egyéb  kft-rıl van szó az biztos, hogy nem nyilvános 
adat. Ami vitatott az, hogy 100 %-ban önkormányzati tulajdonról van szó. 
 
Koska István: Az aláírt szerzıdést viszont senki nem látta. 
 



 10 

Kosztik Imréné: Ki írta alá?  
 
Tarjányi Lászlóné: A kft akkori ügyvezetıje. A közérdekő adatot 15 napon belül át kell adni, 
vagy ha nem, akkor 8 napon belül el kell utasítani a kérelmet. 
 
Kosztik Imréné: Az egyik fél önkormányzat, a másik fél viszont nem az. 
 
Zagyva Ferencné: Ha nem ütközik törvénybe, akkor természetesen kiadják, és kérésre ki is 
kell adni. A jegyzık alaposan nézzék meg az erre vonatkozó jogszabályokat, nehogy aztán a 
másik fél jelentse fel az önkormányzatot, ha mégsem kiadható. Kérjenek állásfoglalást és azt 
követıen döntés születik.  
 
Gyerekorvosról 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Kérdi a polgármestert, hogy beszélt-e a kórházzal a gyerekorvosról. 
 
Zagyva Ferencné: Ma nem volt bent dr. Benyó. Korábbi beszélgetés alkalmával mondta: 
orvos szakmai szempontból vitatják, hogy egy hónapban egyszer van-e erre szükség. İ 
mondta, hogy mindenképpen fontos a gyerekek legalább havi szőrésére. 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Az igazgató jelezte, hogy nincs orvos. Chikán doktor vállalná, hogy 
kijár Bükkszékre. Vállalná-e a testület a költségek finanszírozását, ha igen, akkor elosztanák a 
szülık között, illetve az igénylı községekkel. 
 
Zagyva Ferencné: Recsken is van gyerekorvos, majd megnézi, hogy milyen költségei vannak. 
 
Simonné Koska Katalin: Nem mindegy, hogy havonta hány alakalommal jár ki az orvos. 
 
Huszár Ernıné: Legésszerőbb a fix összeg lenne, a megosztásos út nem jó. Mondja meg a 
gyerekorvos, hogy Bükkszékre egy hónapban egyszer mennyiért jár ki.  
 
Bozó Péter: Országosan is foglalkoznak ezzel a problémával, és biztos benne, hogy találnak rá 
megoldást. 
 
Több napirendi pont nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                  Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                          körjegyzı 

 


