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Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, jelzi hogy Farkas Róbertné egy verset szeretne
elmondani.
Farkas Róbertné bükkszéki lakos Petıfi verset szaval.
Zagyva Ferencné: megállapítja, hogy kettı képviselı igazoltan van távol, a testület
határozatképes. Kérdezi a testületet, hogy a meghívóban szereplı napirendi pontokkal
egyetértenek-e.
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértetett a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával.
I. napirendi pont: Tanévkezdési támogatás
Zagyva Ferencné: A testületi ülést most a szokásosnál hamarabb tartják, ennek egyik oka a
tanévkezdési támogatás. Az elıterjesztés szerint a tavalyi évhez hasonlóan 7.000.- Ft-ot kap
minden általános, középiskolás és felsıoktatásban tanuló hallgató. A mostani egy elvi
határozat lenne, ami alapján kérelem és mellékletei benyújtása után egyedi döntést hoz
minden kérelmezı esetében a testület, zárt ülésen.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
116/2010. (VIII. 13.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselı-testülete a tanévkezdésre való tekintettel átmeneti segélyt nyújt
azon családok részére, ahol gyermekek tanulnak a következık szerint:
 Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı általános
iskolás gyermekek részére 7000.- Ft-ot,
 A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı
középiskolába járóknak egységesen 7000.- Ft-ot,
 A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı felsıfokú,
nappali tagozatos képzésben részt vevık számára 7 000.-Ft-ot,
 A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezı középfokú
tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerő OKJ-s
képzésben részesülıknek 7000.-Ft-ot ad.
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Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak
az érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után veheti fel. A kérelmek benyújtásának
határideje: 2010. október 31.
Felhívja a képviselı-testület a polgármestert, hogy a fentiek szerint – a kérelmek beérkezése
szerint folyamatában - tegyen javaslatot az átmeneti segély név szerinti megállapítására.
Határidı: értelemszerően
Felelıs: polgármester
II. napirendi pont –Rendelet a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról:
Zagyva Ferencné: Úgy érzi a kiküldött rendelet tervezet egyértelmő, egy módosítást javasol
benne, az emlékplakett ugyanis nem tartalmazza a település címerét, hanem az oklevél, amit
mellé kap az adományozott.
Bozó Péter: 1994. éveb már készült iylen rendelet, ezért javasolja azt hatályon kívül helyezni.
Tudja hogy az 1994-es bekötött jegyzıkönyv szövegében nem található meg a rendelet, de ı
emlékszik rá hogy volt.
A képviselı-testület 1994. évben hozott hasonló tárgyú rendelet hatályon kívül helyezésével
egyidejőleg az alábbi rendeletet egyhangú döntéssel fogadta el:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testülete
9/2010 ( VIII. 14.) számú önkormányzati rendelete
A helyi kitüntetés alapításáról és az adományozásuk rendjérıl
Bükkszék Község Önkormányzata a község fejlıdése, értékei védelme, hírnevének öregbítése
érdekében kiemelkedı munkát végzett személyek munkásságának elismerésére helyi
kitüntetéseket alapít.
Általános rendelkezések
1. §.
Bükkszék Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 1. §
(6) a/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
Helyi kitüntetés alapítása
2. §.
Bükkszék Község Önkormányzata az alábbi helyi kitüntetést alapítja:
- „Bükkszék Község Díszpolgára” cím
3. §.
(1) A kitüntetéssel az önkormányzat azon személyek munkásságát ismeri el, akik a település
érdekében kiemelkedı érdemeket szereztek. Kiemelkedı érdemeket szereznek akik:
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- a mővészet, a kultúra, a tudomány terén végzett kiemelkedı munkásságukkal, életmővükkel
növelték a község ismertségét,
- a település fejlesztéséért több évtizeden keresztül kiemelkedıen dolgoztak,
- a község múltjának, hagyományainak megırzéséért több évtizeden keresztül kiemelkedıen
dolgoztak,
- az oktatás, az egészségügy, a sport, közigazgatás terén több évtizeden át kiemelkedıen
végezték munkájukat.
(2) Posztumusz díszpolgári címben részesíthetı halála után azon személy, aki megfelel az (1)
bekezdésben foglaltaknak.
Az adományozás rendje
4. §.
(1) A helyi kitüntetésre javaslatot tehetnek:
- Bükkszék Község Önkormányzat polgármestere vagy képviselıje
- a településen legalább három éve mőködı civil szervezet
(2) A javaslatot írásban kell benyújtani Bükkszék Község Polgármesteréhez az adott év
augusztus 15-ig.
5. §.
(1)
A kitüntetés adományozásáról a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 11. § (2) pontja
alapján a képviselıtestület minıségi többséggel hozott határozattal dönt.
(2)
A képviselıtestület választási ciklusonként maximum három díszpolgári cím
kitüntetést adhat
(3)
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a község rendezvény tervében
szereplı ünnepek alkalmából kerül sor.
(4)
Posztumusz kitüntetés adományozása esetén a kitüntetés átvételére a legközelebbi élı
hozzátartozója jogosult.
6. §.
(1)
A kitüntetéssel emlékplakett, és oklevél jár.
(2)
Az emlékplakett mővészeti alkotás.
(3)
Az oklevél tartalmazza a település címerét és nevét, a díszpolgár nevét, születési
nevét, születési adatait, lakcímét, az önkormányzat döntésének számát, az adományozás
idıpontját. Az oklevelet a polgármester és a körjegyzı írja alá.
(4)
A díszpolgári címmel elismert személyt a képviselıtestület az alábbi
megkülönböztetett megbecsülésben részesíti:
- önkormányzati ünnepségek állandó meghívottja,
- a képviselıtestületi üléseken tanácskozási jog illeti meg
- meghívható önkormányzati delegációkba
7. §.
(1)
(2)
(3)

A „Bükkszék Község Díszpolgára” címmel kitüntetett személyekrıl az önkormányzat
nyilvántartást vezet.
A nyilvántartás díszes kötéső, Bükkszék község címerével ellátott könyv.
A nyilvántartás tartalmazza a díszpolgár nevét, születési adatait, lakcímét, az elismert
tevékenységet, az adományozó döntés számát, az adományozás idıpontját. Az írásos
bejegyzés mellé a díszpolgár fényképét is el kell helyezni. A bejegyzést a
polgármester és a körjegyzı hitelesíti.
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8. §.
A díszpolgári cím adományozásáról szóló képviselıtestületi határozatot a helyben szokásos
módon közzé kell tenni.
9. §.
(1)
(2)
(3)

A kitüntetést vissza kell vonni attól a személytıl akit bíróság jogerıs ítéletével a
közügyek gyakorlásától eltiltott.
A visszavonásról a képviselıtestület minıségi többséggel hozott határozattal dönt.
A visszavonásra javaslatot tehetnek a 4 §-ban megjelöltek.
Hatálybalépés
11. §.

E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba. Kihirdetésérıl a körjegyzı gondoskodik.
Bükkszék, 2010. augusztus 13.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı

III. napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíjprogram
Zagyva Ferencné: Megkéri az aljegyzıt hogy ismertesse az ösztöndíjprogramot.
Holló Eszter: A program lényege, hogy az önkormányzat által szociálisan rászorultnak
minısített felsıoktatásban tanuló hallgatók havi támogatásban részesülhetnek az
önkormányzattól, melynek összegét is a képviselı-testület határozza meg. A Nemzeti
erıforrás Minisztérium ehhez a támogatáshoz tanulonként és havonta ugyanakkora összeggel
járul hozzá, mint amit a testület meghatározott az egyes személyeknek, maximum 5.00.Ft/hó/tanuló összegben.
Bozó Péter: Emlékszik rá hogy még az elızı ciklusban beléptek egy évre ebbe a támogatási
rendszerbe. A szülıktıl kellett jövedelemigazolás, de aki becsületes volt és a valós
jövedelmérıl hozott igazolást, pont az járt rosszul. Bár érintett lenne, nem támogatja a
programban való részvételt, mert nem lehet igazságos feltételeket megszabni.
Kosztik Imréné: Ez a testület a ciklusa végén jár, nem kellene vállalni olyan pénzügyi
kötelezettséget, amit a következı testületet terhelné igazából. Ezen kívül a költségvetésben
sincs erre elkülönítve pénz.
A képviselı-testület egyhangú szavazással elutasította a Bursa Hungarica ösztöndíj
pályázatban való részvételt a 2010-es évre.
IV. napirend : Egyebek
Zagyva Ferencné: Már korábban is volt róla szó hogy a Tőzoltó egyesület tőzoltó autót
vásárolna, melyhez kérik az önkormányzat segítségét. Az óta az autó megérkezett, és úgy
gondolja hogy bár a július havi tiszteletdíjukat eredetileg a tőzijáték megtartására szerették
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volna fordítani, inkább ajánlják fel segítségüket a Tőzoltó Egyesületnek. Az MTTOSZ idén
már szponzorált a falu számára egy tőzijátékot, ez most hasznosabb cél. A határozatba vegyék
bele ennek a tiszteletdíjakkal megegyezı összeg átcsoportosítását, a képviselık pedig külön
nyilatkozatot tegyenek a tiszteletdíjuk felhasználási céljáról.
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
117/2010. (VIII. 13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Képviselı-testülete elhatározza, hogy az augusztus 20.-ra tervezett tőzijáték
megtartása helyett a Tőzoltó Egyesület számára Tőzoltóautó vásárlása csoportosít át
költségvetésébıl 314 146.- Ft összeget. Az így összegyőlt pénzt az önkormányzat átutalja az
Eladó fél számlájára, melyrıl külön szerzıdé megkötésével felhatalmazza a polgármestert.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Tájékoztatások:
Zagyva Ferencné: Szikszó Város Önkormányzata köszönılevelet küldött a testületnek és a
teleülésnek, melyben köszönik a település összefogását, és segítségét.
Bozó Lászlóné: Amikor a táborban meglátogatták az árvízkárosult gyermekeket Szikszó
képviselıi, akkor azt mondták, hogy imádkoznak, hogy Bükkszék ne kerüljön olyan helyzetbe
mint ık, mert nem tudnák így viszonozni ezt a segítséget.
Bozó Péter: Ez a segítség kötelesség, volt mert 1999-ben Bükkszék is az ország több pontjáról
kapott segítséget.
Ivóvízrákötés a Lázbérci rendszerre:
Zagyva Ferencné: Megtörtént a rákötés a Lácbérci ivóvíz rendszerre, ez azonban nem azt
jelenti hogy Bükkszék most már azt a vizet issza, hiszen megmaradtak a saját kútjaink. Ha
azonban egy-egy nagyobb esızésnél a saját kutak víz alá kerülnek akkor rögtön át lehet térni
arra a rendszerre, illetve a nyári hónapok vízkapacitás hiányát igyekszik enyhíteni a rákötés.
Az ÁNTSZ engedély szerint lehet keverni is ezeket a vizeket, a mi kútjainkat kell
mangántalanítani.
Bozó Péter: sajnos a Tarna-völgyi víztársulat nem tarja rendben a patakot, ezért fordulhat elı
hogy a kutakat elönt a víz. A hozzájárulást azonban a földtulajdonosoktól és az
önkormányzattól is beszedik az mőködésükhöz. Ezeket a kutakat mindenképpen
mőködıképes állapotban kell tartani, hiszen a strandfejlesztésnél is szükség lehet rá.
Óvoda:
Zagyva Ferencné: Jelzés érkezett, hogy bizonyos óvodába járó gyermekek akik ingyenes
étkezést kapnak, nem az óvodában fogyasztják el az ételt, hanem elviszik a szülık az ebédet is
és a gyermeket is az óvodából nap közben.
Kosztik Imréné: A gyermekvédelmi törvény alapján ingyenes étkezés azoknak jár akik
rendszeres gyermekvédelmi támogatást kapnak, és ez intézményi ellátás, az intézményben
tartózkodáskor kellene hogy igénybe vegyék, nem indokolt napközben sem a gyermekek
hazavitele, sem az étel elvitele.
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Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy a helyi rendeletben szabályozzák az óvodában, mint
intézményben való gyermekétkezés feltételeit.
Kovács Béla helyi lakos levele:
Zagyva Ferencné: Felolvassa a levelet. A lényeg az hogy Kovács Béla a strandon lévı
önkormányzati tulajdonú büfére még 1994 és 1997 között elıtetıt építtetett. Ezért most pénzt
kér, vagy lebontja. A történet onnan indult, hogy az önkormányzati tulajdonú „Zsuzsi Büfét2
nem vette bérbe idén Eged István, mert soknak találta a bérleti díjat, azonban kipakolni sem
volt hajlandó belıle. A strandvezetı talált új bérlıt a bérleményre, és felszólította Eged
Istvánt hogy pakoljon ki. Erre azonban a régi bérlı többször is minısíthetetlen hangnemben
közölte, hogy İ mennyi pénzt fektetett a büfébe és követelte vissza. A szerzıdésben benne
van hogy a tulajdonos jóváhagyásával történt minden felújítást a tulajdonosé, és ha a bérlı
nem használja mára bérleményt, ezért nem kérhet kártérítést. A vezetékeket egyik délutánra
kiszaggatták a falból, és a vizet, az áramot is elvágta, holott az önkormányzatnak számlája van
arról, hogy az áramdobozt az önkormányzat csináltatta. Rendırségi feljelentést tett a strand
Kft.
Ennek a hírére jött Kovács Béla levele, amiben követeli az elıtetı árát. Júliusi az elsı levél,
augusztusi a második azóta azonban nem volt testületi ülés azért nem volt róla szó. Nem
tudhatja hogy az elıtetı hogy került oda, de Kovács Béla bérelte a strandot 1994 és 1997
között. A szerzıdések rá is vonatkoznak, a bérleménybıl kivonult, már nem lehet kárigénye.
Bozó Péter: Önkormányzati engedély és hozzájárulás nélkül építette azt a tetıt, amikor a
strandot visszaadta, akkor a Zsuzsi büfét az üzlettársának adta át üzemelésre, ingyen.
Ha levágja a tetıt, akkor meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket.
Simonné Koska Katalin: Az ismeretek birtokában udvarias választ kell küldeni részére.
Strandfejlesztés:
Zagyva Ferencné: Rövid tájékoztatást ad, a közbeszerzés folyamata sajnos lelassult, a bankok
óvatosak, a két választás között minden a levegıben lóg. De nem igazak a híresztelések hogy
már eldılt, hogy nincs hitel. Jelenleg is folytatják a tárgyalásokat, és más alternatív
lehetıségeket is szóba jöhetnek.
Simonné: 6-7 hónap is mire keresztülfut egy ilyen nagy beruházás közbeszerzése, és a banki
szektorban is vannak gondok. Reméli, hogy akkor is végigviszik ezt a beruházást ha más
képviselık lesznek októbertıl helyettük.
Erdıs László lakos: Ritkán van itthon, szeretné elmondani a véleményét. Az össze
magyarországi és európai nagy céget meg kellene keresni és árajánlatot kérni tılük, és nem
feltétlenül egy céggel készíttetni az egész kivitelezést. Magánberuházókat kell keresni ha
nincs hitel. És független mőszaki ellenır csoportot.
Zagyva Ferencné: A beruházás közbeszerzés köteles, nem elég egy-egy árajánlat. A mőszaki
ellenır alkalmazási is kötelezı. A projektet olyan ember vezeti aki 30 éve a gyógyfürdık
világában él. A tervezés is már specialistákkal folyt.
Több szálon fut a bankok ügye is.
Erdıs László: Ha nem jön össze a nagy hitel akkor szerinte két lépcsıben kellene
megcsinálni. A felét lehívni a támogatásnak.
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Zagyva Ferencné: Kis pénzbıl sajnos nem lehet olyan fejlesztést csinálni ami nagy
vendéglétszámot hoz. Akkor a kisebb hitelt sem tudná visszafizetni az önkormányzat.
Simonné: Sajnos ilyet nem enged a pályázat hogy csak felét hívjuk le, legalább 80%-át meg
kell valósítani a beruházásnak még ha csökkentik is a mőszaki tartalmat.
Andorkóné Matíz Cecília: Büszke rá hogy bükkszéki lakos és gratulál a pályázathoz. A
szociálisan hátrányos helyzető fürdıvendégek nevében kér szót. Sokan a gyógyvízért jönnek
és nem érdekli ıket a wellness és a produkciók. Kellene egy külön beléptetı kapu ami csak
egy gyógyvizes medencéhez engedi az ilyen idıs, rászoruló embereket. És olcsóbb lehetne a
jegyára. Illetve jó lenne ha a bükkszékiek csak 50%-os jegyárat fizetnének.
Zagyva Ferencné: Eleve ilyen beléptetı rendszer van a tervekben. A Bükkszékieknek a
belépıjegy pedig a felnıtt belépıjegy árához viszonyítva most is 50%-os, 600.- Ft.
Parkoló
Zagyva Ferencné: sajnos az idei szezon nagyon rossz tapasztalatokkal kezdıdött. A
parkolóban dolgozó három személyrıl egy ellenırzés alkalmával kiderült, hogy nem a
falunak, hanem saját zsebre dolgoznak. Két személytıl közös megegyezéssel váltak meg, egy
személy felmondott. Az újonnan felvett dolgozók nagy többsége diák, helyi lakos, rájuk
nincs panasz, egy hétvégi napon több bevételt hoztak be, mint a korábbi dolgozók egy
kánikulai hét alatt. Át kell gondolni a parkoló mőködtetését, beléptetı rendszeresre, vagy
parkoló órásra.
Játszótér:
Zagyva Ferencné: Játszótérépítésre több mint 3,5 millió forint LEADER támogatást nyert az
önkormányzat. A beruházást el kell kezdeni, ezért több kivitelezıvel is tárgyalt. A játszótér
alapépítményi munkáinak kivitelezésre a Kreat-Ép Kft adta a legjobb ajánlatot 1.744.342.- Ftot, mely tartalmazza a tereprendezést, földmunkákat, homokaljzat és szegélyek készítését,
valamint a térburkolatokat. A fa játszótéri eszközökre a Labour Art Kft Salgótarjánból, Széles
Zoltán képviseletével adott árajánlatot, bruttó 2.114.000.- Ft összegben, mely tartalmazza a
minısítést és a gumiburkolatot is az eszközök alá. A parkosítást majd a késıbbiekben akár
közmunkások által is el lehet végeztetni.
118/2010. (VIII. 13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Képviselı-testülete a Bükkszék Egri u. 69. helyrajzi számú ingatlanán
kialakítandó játszótér alapépítményi munkáinak kivitelezésével a Kreat-Ép Kft-t bízza meg,
bruttó 1.744.342.- Ft értékben. A játszótéri eszközök kivitelezésével és beépítésével a Labour
Art Kft-t bízza meg 2.144.000.- Ft értékben. A testület felhatalmazza a polgármestert a
kivitelezési dokumentációt alapul véve vállalkozási szerzıdések aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Katona Miklós ügye
Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy Dr. Katona Miklós felesége
telefonon megkereste, hogy férje, Dr Katona Miklós, háziorvosi jogviszonya idején bizonyos
juttatások kifizetése elmaradt. Figyelemmel arra, hogy jogviszonyban nem Katonánéval,
hanem a férjével Dr. Katona Miklóssal álltunk, érdemi döntést csak abban az esetben
hozhatunk ha az ok vagy jogcím és a konkrét idıszak megjelölésével írásban fordul a
képviselı-testülethez.
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A testület az alábbi határozatot hozta:
119/2010 (08.13.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr.
Katona Miklóst értesítse, arról, hogy amennyiben elmaradt juttatások kifizetésére igénye van,
úgy írásban forduljon a Tisztelt Képviselı-testülethez az ok vagy jogcím és a konkrét idıszak
megjelölésével.
Felelıs polgármester
Határidı: azonnal

Több napirend nem volt, az ülés zárt formában folytatódott tovább.
K.m.f.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Holló Eszter Júlia
aljegyzı
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