JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 18-án,
15,00 órakor tartott alakuló ülésén.

Határozat száma

Tárgya

182/2010. (X.18.)

A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározásáról

183/2010. (X.18.)

Alpolgármester választásához szavazatszámláló bizottság létrehozásáról

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Dr. Katona Miklósné képviselı
Koska Pál képviselı
Kovács Dániel képviselı
Orosz Sándor képviselı
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı
Holló Eszter aljegyzı
Meghívott vendég: Huszár Angéla választási bizottság elnöke
Juhász Lászlóné HVB tag
Szőcsné Lehóczki Julianna strandvezetı
Bozó Lászlóné táborvezetı
Jakab István delegált tag
Juhász Józsefné delegált tag
Odor József delegált tag
Szecsıdi Tamás delegált tag
Lakosság részérıl megjelent: kb. 55 fı
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Az ülést a 4. napirend végéig a korelnök vezeti.
Dr Katona Miklósné korelnök
Tisztelt Alakuló Önkormányzati Ülés!
Tisztelettel köszöntöm a megválasztott önkormányzati képviselıket, polgármester asszonyt, a
választási bizottság tagjait, a meghívott vendégeket, és a tisztelt lakosságot.
Megválasztott képviselıtársaim nevében elmondhatom, mindannyiunknak nagy
megtiszteltetés a választók bizalma, s ígérhetem, hogy az elkövetkezendı négy évben a
településért, az itt élı állampolgárokért kívánunk tevékenykedni.
Az 2010. október 3-án megválasztott Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete
alakuló ülését ezennel megnyitom.
Elsıként az alakuló ülés napirendjeire szeretnék javaslatot tenni. Javaslom, hogy a
meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyaljuk, melyek a következık:
1. A Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2010. október 3-i helyi önkormányzati
képviselı, polgármester választásról és a végleges eredményének ismertetése.
2. Eskütétel, megbízólevelek átadása.
3. A polgármester illetményének meghatározása.
4. A polgármester programjának elfogadása.
5. Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással.
6. Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása, eskütétele.
7. Egyebek.
Megkérdezem, van-e valakinek más javaslata?
Amennyiben nincs, kérem, aki a napirendekkel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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Megállapítom, hogy a napirendre tett javaslatot a képviselı-testület 5 igen szavazattal
elfogadta.
Rátérünk az 1. napirendre, megkérem Huszár Angélát, a Választási Bizottság Elnökét, hogy
a tájékoztatóját tartsa meg.
Huszár Angéla Választási Bizottság elnöke:
Tisztelt Alakuló Önkormányzati Ülés!
Bükkszék Község Választási Bizottsága nevében tisztelettel köszöntöm a megválasztott
önkormányzati képviselıket, polgármester asszonyt, minden jelenlévı vendéget.
Szeretnék beszámolni a községben 2010. október 3-án lezajlott helyi önkormányzati
képviselı, polgármester választásról, szeretném ismertetni a hivatalos végeredményt, valamint
röviden szólnék a bizottság munkájáról is.
A helyhatósági választás kiírását követıen a képviselıtestület megválasztotta a helyi
választási bizottságot, mely 2010. március 29-én alakult meg. Alakuló ülésén megválasztotta
tisztségviselıit. A bizottság az önkormányzati választás napjáig 7 alkalommal ülésezett.
Feladata volt a jelöltek nyilvántartásba vétele, a szavazólap jóváhagyása, valamint
folyamatosan figyelemmel kísérte az ajánlás, a választási kampány idıszakát. Hat
polgármester jelölt, 21 helyi önkormányzati képviselı jelölt nyilvántartásba vételére került
sor. Minden jelölt rendelkezett a szükséges számú érvényes ajánlással, nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet egyet sem kellett elutasítani. Az ajánlási idıszak, a választási kampány
rendben zajlott a községben, szabálytalanságot, a választójogi törvény megsértését nem
tapasztaltuk.
A pártok, egyéni jelöltek a választási bizottságba 4 tagot delegáltak, tehát a szavazás napján 9
fıvel dolgozott a választási bizottság. Október 3-án a szavazóhelyiségek nyitásától kezdve az
eredmény megállapításáig végig figyelemmel kísértük a munkát. A szavazás során a
bizottság biztosította a törvényességet, szabálytalanságot sem a szavazás, sem a szavazat
összeszámlálás során nem állapítottunk meg.
A községben a választói névjegyzékbe felvett 697 választópolgárból 553 fı jelent meg a
szavazáson, tehát a megjelenési arány 79,34 %-os, mely elmarad a 2006. évitıl, mely 82 %-os
volt. A polgármester jelöltekre leadott szavazólapok 0,7 %-a, a helyi önkormányzati
képviselıkre leadott szavazólapok 2,5 %-a volt érvénytelen.
A jelöltek az alábbi szavazat számokat érték el a választáson:
1.Zagyva Ferenc Györgyné(Független)
(246)44,97%
2.Huszár Tibor
(Független)
(111)20,29%
3.Katona Miklósné
(FIDESZ-KDNP)(108)19,74%
4.Morvay Péter
(Független)
(52)9,51%
5.Kanyó Gábor András
(Független)
(27)4,94%
6.Vasas László
(Független)
(3)0,55%
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koska Pál
Orosz Sándor
Kovács Dániel
Katona Miklósné
Bozó Lászlóné
Csaja Irén

(Független)
(232)43,04%
(Független)
(175)32,47%
(Független)
(169)31,35%
(FIDESZ-KDNP)(151)28,01%
(Független)
(134)24,86%
(FIDESZ-KDNP)(110)20,41%
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7. Koska István
(Független)
(107)19,85%
8. Józsa Tamás
(Független)
(101)18,74%
9. Zagyva László
(Független)
(93)17,25%
10.Huszár Ernıné
(Független)
(92)17,07%
11.Janicsek Antal Károly (Független)
(91)16,88%
12.Koska Judit
(FIDESZ-KDNP)(72)13,36%
13.Koska Róbert
(JOBBIK)
(66)12,24%
14.Bozó Péter
(Független)
(64)11,87%
15.Péntek Zoltán
(Független)
(59)10,95%
16.Kosztik Imréné
(Független)
(58)10,76%
17.Bocsi Szilárd
(Független)
(55)10,20%
18.Suha Tamás
(Független)
(54)10,02%
19.Mikuláné Nagy Marianna(Független)
(45)8,35%
20.Huszár Péter
(Független)
(41)7,61%
21.Huszárné Füredi Szilvia (Független)
(30)5,57%
Az ismertetett szavazatszámok alapján a településen
a megválasztott polgármester: Zagyva Ferencné,
a megválasztott képviselı testület tagjai: Dr. Katona Miklósné Koska Pál, Kovács
Dániel, Orosz Sándor
Gratulálok a megválasztott személyeknek.
Amennyiben kérdés merül fel, szívesen válaszolok.
Dr Katona Miklósné korelnök
Megköszönöm a tájékoztatót, megkérdezem, van-e valakinek kérdése a Választási Bizottság
Elnökéhez?
Ha nincs kérdés, megkérdezem a jelenlévı képviselıket, hogy elfogadják-e a helyhatósági
választásokról készült tájékoztatót? Aki elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.
Megállapítom, hogy a Választási Bizottság tájékoztatóját a képviselı-testület 5 igen
szavazattal elfogadta.
Rátérünk a 2. napirend tárgyalására, a polgármester és a képviselık eskütétele, majd a
megbízólevelek átadása következik. Ismét átadom a szót Huszár Angélának, a Választási
Bizottság Elnökének, kérem, szívesedjen az esküt kivenni a megválasztott személyektıl, majd
a megbízóleveleket átadni.
Huszár Angéla:
Tisztelt Képviselık, Polgármester Asszony!
Az önkormányzati törvény értelmében a megválasztott képviselıknek, polgármesternek esküt
kell tennie.
Ezért most megkérem a képviselıket, polgármestert az eskü letételére, az eskü idejére
szíveskedjenek felállni.
Kérem, hogy elıször a polgármester mondja utánam az eskü szövegét:
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Zagyva Ferencné polgármester az alábbi szövegő esküt letette:
„Én Zagyva Ferencné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek,
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra
jutott titkot megırzöm; a polgármesteri tisztségembıl eredı feladataimat Bükkszék
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem. „
(Isten engem úgy segéljen!)
Most a képviselıket kérem, szíveskedjen utánam mondani az eskü szövegét:
Dr. Katona Miklósné, Koska Pál, Kovács Dániel és Orosz Sándor képviselık az alábbi
szövegő esküt letették:
„Én…..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek, az Alkotmányt
a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott titkot
megırzöm; a képviselıi tisztségembıl eredı feladataimat Bükkszék fejlıdésének
elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. „
(Isten engem úgy segéljen!)
Huszár Angéla:
Szeretném átadni a megbízóleveleket.
Megbízólevelek átadása.
Dr Katona Miklósné korelnök
Most a 3. napirend következik a polgármester illetményének meghatározása. A község 2010.
október 3-án polgármestert választott, a polgármester letette az esküt, s a választási törvény
értelmében - mivel fıfoglalkozású polgármesterként indult - fıfoglalkozásban látja el
feladatát. Tehát részére az illetményét is meg kell határozni. A polgármesteri tisztség
ellátásáról szóló törvény értelmében a mi településünkön a polgármester illetményét a
köztisztviselıi illetményalap (mely jelenleg 38.650 Ft) 7 és 9 szeres szorzója között lehet
megállapítani, melyet összegszerően kell meghatározni. A polgármester asszony fizetése
eddig 8.4 szorzóval megállapított 324.700.- Ft volt, valamint 25 %-os költségtérítés került
megállapításra részére. A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény értelmében az ismét
megválasztott polgármester fizetése nem lehet kevesebb, mint a korábbi polgármesteri
illetménye. Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy a képviselıtestület Zagyva
Ferencné polgármester illetményét a korábbi összegben – 8.4-es szorzóval 324.700.- Ft, a
költségtérítését 20 %-ban, 64.940 Ft-ban - állapítsa meg. Megkérdezem a képviselıket, van-e
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.
Ha nincs kérdés, a szavazás következik.
Mielıtt felteszem szavazásra a javaslatot, bejelentem, hogy a polgármester elızetes egyeztetés
alapján nem vesz részt a szavazásban.
Most pedig felteszem szavazásra, hogy Zagyva Ferencné polgármester illetménye 324.700.Ft, költségtérítése 20 %, 64.940.- Ft legyen.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 4 igen, – Ellenszavazat – Tartózkodás.
A képviselıtestület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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182/2010.(10.18.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete Zagyva Ferencné polgármester
illetményét 2010. október 3-tól havi 324.700.- Ft-ban, költségtérítését havi 64.940.- Ft-ban
állapította meg.
Megbízza a képviselıtestület a körjegyzıt, hogy az alkalmazási iratot a fentiek szerint
készítse el.
Határidı: azonnal
Felelıs: körjegyzı
Most pedig a 4. napirendi pont következik, megkérem a polgármester asszonyt a
programjának ismertetésére.
Zagyva Ferencné:
Köszönöm a lakosságnak, hogy újra bizalmat kaptam a település vezetésére. Nem volt könnyő
az elmúlt négy év, a semmibıl kellett eredményt felmutatni. Régebben még voltak 90-95 %os pályázati kiírások, a mostaniakhoz már általában 50 % önerıt hozzá kell tenni.
Minden erımmel azon leszek, hogy a közös cél kerüljön elıtérbe a politikai széthúzás helyett.
Írásos programomat már ismerik a választók, abban is leírtam, hogy Bükkszék kiugrási
lehetısége az idegenforgalom. Az elmúlt ciklusban keményen dolgoztunk a testülettel a
strandfejlesztés megvalósításán. 500 millió forintot sikerült a beruházásra megnyerni, az
önrész biztosítása az önkormányzat feladata. Ha befektetıvel oldjuk meg, akkor a strand
bizonyos része magántulajdonba kerülne, ezt elkerülendı döntöttünk a hitelfelvétel mellett. A
munkahelyteremtés miatt is fontos a fejlesztés, mivel a strand 20-25 embernek ad majd
munkát egész évben. A salvus víz kitermelıi jogának megszerzését is tovább fogjuk vinni.
Az Ifjúsági Tábornak 2 évvel ezelıtt még 32 tulajdonosa volt, és Bükkszék évente 3 millió
forint bérleti díjat fizetett a többi önkormányzatnak. Ezért indítottuk el az 1/3-ad rész
kivásárlását, melyre hitelt vettünk fel. A tábor forgalma ebben az évben 50 %-kal nıtt, az
elızı évihez képest, és ha szezonálisan is, de 15-20 embernek ad munkát. Véleményem
szerint megközelítıleg ki fogja termelni a törlesztı részletet.
Sok szó esett már a tőzoltóság létrehozásáról is.
Egyik legfájóbb pontja volt az elmúlt ciklusnak, hogy az általános iskola bezárására
kényszerültünk a törvényi szabályozások miatt. Márciustól folytatok tárgyalásokat egy
alapítványi iskola létrehozásáról. Ma beszéltem az iskola igazgatójával arról, hogy a jövı
héten eljön tárgyalni a szülıkkel.
A születések száma nıtt az utóbbi években, tehát következésképpen az óvodában is nıni fog a
létszám. Az épület főtéskorszerősítését meg kell oldani.
A település közbiztonságának megteremtését elıtérbe helyezem.
Hangsúlyozom, hogy a nyilvánosságot ezentúl is biztosítani fogjuk, ugyanúgy mint eddig is.
Az elmúlt négy évben vezettük be a szélesebb körő tájékoztatás érdekében a „Széki Lapok”at, és az internetes hozzáférést is bıvítettük.
Az utak, járdák felújításához megfelelı pályázatok kiírására várunk, mert még az önrész
biztosítása is gondot jelent.
A Dobó út alsó szakaszán és a Gárdonyi úton a szennyvízhálózat kiépítése, valamint a
strandfürdı felújítása és a volt bányászüdülı tervezett indítása miatt a szennyvíztelep bıvítése
égetıen szükséges.
A szélsıséges idıjárás a településen is okozott gondokat, a csapadékvíz elvezetésének
megoldását szintén pályázati pénzbıl tudnánk megvalósítani.
A ravatalozó felújítása és az urnás temetkezés létrehozása folyamatban van, de a
mőemlékvédelem sokat akadékoskodik.
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A szociális-, kulturális- és sportéletre nagy gondot kívánunk fordítani a jövıben is.
A játszótér napokon belül 100 %-ban elkészül, a munka befejezıdik.
A gyógyszertár beindításához csak a szakhatóság pecsétje szükséges.
A kitőzött célok megvalósítása függ majd a kormány politikájától, a kiírt pályázatoktól és a
falu vezetésének összefogásától.
Dr Katona Miklósné korelnök
Köszönöm az ismertetést. Kérdezem a jelenlévıket, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye
a programmal kapcsolatban?
Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a polgármester asszony programját. Aki az elhangzott
programot, mint a következı négy év ciklusprogramját elfogadja, kérem, hogy szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselı-testület a polgármester programját, mint ciklusprogramot 2
igen , 3 nem szavazattal elutasította.
Orosz Sándor képviselınek megadja a szót.
Orosz Sándor képviselı:
Szeretném megindokolni, hogy miért szavaztam nemmel. A választási törvény értelmében 15
napon belül kell beiktatni az új testületet, és ma van a 15. nap. Az új testületben 3 fıvel
teljesen újoncnak számítunk, és elvártuk volna, hogy az elmúlt 2 hétben tájékoztatást kapjunk
a régi tagoktól. Javasolom a gazdasági- és pénzügyi bizottság létrehozását, az SZMSZ
felülvizsgálatát. A következı napot, esetleg hetet fordítsuk rendkívüli ülésre, a hivatal
épületének alsó, ügyfélszolgálati részét adja rendelkezésükre a polgármester, hogy a
mozgáskorlátozottak is betekinthessenek az ott folyó munkába.
A fürdı kft közgyőlésének azonnali összehívását szintén javaslom, a polgármester a
gazdasági- és pénzügyi bizottság elıtt ismételje meg a programját, hogy szavazhassunk róla.
Írásos hozzászólásomat kérem a jegyzıkönyvhöz csatolni.
Kovács Dániel képviselı:
Nemmel szavaztam, mert képviselı társaimmal még nem tudtunk a dokumentumokba
betekinteni, és nem ismerjük a gazdasági helyzetet. Természetesen a pénzügyi, gazdasági
helyzet ismeretében, és annak megfelelınek találása esetén én is meg fogom szavazni a
polgármester programját.
Dr Katona Miklósné korelnök
Nemmel szavaztam, mert az elmúlt két hétben országszerte szinte mindenhol megalakultak a
testületek, még ott is, ahol kevesebb a megoldásra váró feladat, mint Bükkszéken. A múlt
héten két alkalommal voltam bent a hivatalban, és nagyon egyszerő dologról szerettem volna
tájékozódni: a település pénzügyi helyzetérıl. Ehhez minden lakosnak joga van, nem csak
nekem, ezt a közigazgatási hivatal is megerısítette. A kért adatokat nem kaptam meg, az volt
a válasz, hogy a kérésemet adjam be írásban.
A mai napra kaptunk egy A4-es lapon meghívót, amihez egyetlen melléklet, konkrét adat,
magyarázat nincs csatolva. Ezek után úgy gondolom, hogy igaza van a képviselı társaimnak,
mert nagy a felelısségünk, nem hozhatnak minket döntési kényszerbe, nem tudjuk a
programot így elfogadni. Az is igaz, amit képviselı társam mondott, hogy ha mindent
megtekintettünk, megismertük a szükséges adatokat, akkor ismét meghallgatjuk a ciklus
programot, és azokat a pontokat, amiket fel tudunk vállalni, azt meg is szavazzuk. Minden
erınkkel azon leszünk, hogy amit elfogadtunk, megszavaztuk, azt meg is valósítsuk.
Természetesen ehhez tartozik, a legfontosabb, a strandfürdı fejlesztése. Addig viszont nem
tudunk mit mondani, hiszen a lakosok is látják, olvashatják nem tudni kapnak-e hitelt, vagy
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sem, vagy befektetı lesz. Reméli, hogy minden feltétel nagyon jól teljesül. Megszavaz
mindent a település érdekében, akkor, ha minden adat mindenki számára nyilvános lesz. Mert
ehhez mindenkinek joga van, ezek nem személyes adatok, hanem közadatok, amit bárki
bármikor megtekinthet. Minden meg fog valósulni, amit fel tudunk vállalni, de ehhez az kell,
– mivel eddig Orosz Sándor képviselı társam hasonlatával élve „parkoló pályán” voltunk –
hogy a két hét lemaradás után most teljes sebességre kapcsolhassunk. Ezt eddig nem tehettük
meg bekötött szemmel, és összekötött kézzel. Ehhez kérem a lakosok támogatását, és
megértését. Köszönöm szépen.
Most pedig átadom az ülés vezetését a polgármester asszonynak.
Zagyva Ferencné polgármester:
Az elızıekben elhangzottakhoz csak annyit szólok, hogy az általam vázolt program egy
ciklus program. Az új képviselıknek a teljes körő tájékozódáshoz nem lett volna elég a két
hét. Aki az új tagok közül a két hét alatt megkeresett, annak minden kérdésére válaszoltam.
Ez egy protokolláris, alakuló ülés, a részletes tárgyalások majd a késıbbi testületi üléseken
történnek.
A következı napirend az alpolgármester megválasztása. Az önkormányzati törvény kimondja,
hogy a képviselıtestület megbízatásának idıtartamára, saját tagjai közül a polgármester
javaslatára, titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választ. Az alpolgármester megválasztásához a minısített többség, tehát a
megválasztott képviselık több mint felének szavazata szükséges.
Mivel a törvény a javaslat jogát csak a polgármesternek adja meg, élve jogommal Koska Pált
javaslom alpolgármesterré választani.
A választás csak titkos szavazással történhet, így javaslom, hogy a titkos szavazás
lebonyolítására válasszunk szavazatszámláló bizottságot. Elnökének Dr. Katona Miklósnét
tagjainak Orosz Sándor és Kovács Dániel képviselıket javaslom.
Felteszem szavazásra a szavazatszámláló bizottság elnökének Dr. Katona Miklósnét tagoknak
pedig Orosz Sándor és Kovács Dániel képviselıket.
Kérem, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
183/2010.(10.18.) önkormányzati határozat:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete az alpolgármester választás titkos
szavazásának lebonyolítására létrehozott szavazatszámláló bizottság elnökének Dr Katona
Miklósnét, tagjainak Orosz Sándort és Kovács Dánielt megválasztotta.
Megbízza a bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le.
Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság tagjai
Zagyva Ferencné polgármester:
A titkos szavazás lebonyolítása idejére szünetet rendelek el, a titkos szavazás helyéül a jegyzı
irodáját jelölöm meg.
Szünet után a bizottság elnöke ismerteti az eredményt.
Dr Katona Miklósné korelnök
Megállapítom, hogy a titkos szavazás eredményeként az urnában lévı 5 szavazócédulából 2
igen, és 3 nem szavazattal az alpolgármester választás eredménytelen.
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Orosz Sándor képviselı:
Nemmel szavaztam, mert az Alkotmány 44/D § (1) bekezdésében megengedi, hogy a helyi
testület alpolgármestert választhat. Ez 2010. október 4-e. Valószínő, hogy ez történt. Ez
alapján a testület dönt az SZMSZ módosításáról, és nem választ alpolgármestert, mondja a
törvény. Megkísérli a választást, de az eredménytelenül zárult. A mostani eredménytelenül
zárult, és ez alapján következésképpen nem lesz alpolgármester. Röviden mondom: az
alpolgármester általában és összességében a polgármester helyettesítését szolgálja annak
távollétében. A távolléten a szabadság értendı és nem a hétvége és a szabadnapok. Amikor a
polgármester a távollétét jelzi, az alpolgármesternek jelenti a szabadság igényét, ezen igényét
a testületnek fogja jelenteni, és a testület dönt arról, hogy akár helyettesítés formájában, vagy
bármilyen formában ezt a helyettesítést megteszi. Ezt az SZMSZ –ben át kell írni, ezt
jeleztem a korábbi hozzászólásomban is, hogy ha lett volna lehetıség, és a polgármester, vagy
a korábbi testület összehívott volna minket új tagokat, akkor valószínő eredményesen tudunk
egyeztetni az SZMSZ módosításáról, bıvítésérıl, átgondolásáról.
Zagyva Ferencné polgármester:
Köszönöm, hogy Orosz Sándor képviselı elmondta a véleményét, talán azt is, amit nekem
kellett volna. Természetesen az SZMSZ-t módosítani fogjuk ott, ahol szükséges. Munkánk a
testülettel a mai napon kezdıdik. Tudomásul veszem a testület döntését arról, hogy nincs
alpolgármester, nem ez az elsı eset, volt már ilyen, egy egész cikluson keresztül. Ez csupán
egy lehetıség valóban.
A következı 5. napirendi pont az „egyebek”.
Képviselı Úr már említette a bizottságok létrehozását. Az elızı ciklusban is azt volt a
véleményem, hogy nem tartottam szükségesnek bizottságok létrehozását, mivel minden
testületi taggal mindent ismertetnem kell. A régi tagok megmondhatják, hogy mindenkivel
minden egyes momentumot megbeszéltem. Nem volt olyan az elızı ciklusban sem, hogy
valamelyik képviselıvel titokban egyéni akciót folytattam volna, a többi testületi tag háta
mögött és tudta nélkül. És ezt kívánom tenni ebben a ciklusban is. A megfelelı
munkavégzésünkhöz nem hiszem, hogy a bizottságok létrehozása szükséges. Igenis, minden
testületi tag együtt, közösen végezze a munkát. A nyilvánosságot pedig garantálni fogom.
Természetesen, ha úgy dönt a testület, hogy bizottságokat hoz létre, elfogadom, de mivel öten
vagyunk, ezért nem látom értelmét. A törvény egyedül az ügyrendi bizottság megválasztását
teszi kötelezıvé, ezért javaslatot teszek a két belsı tagra: Orosz Sándor és Kovács Dániel.
Külsıs tag pedig Huszár Miklósné, az elnök Orosz Sándor. Van-e a javaslattal kapcsolatosan
kérdés?
Orosz Sándor képviselı:
Módosítást kérek, elnök Dr. Katona Miklósné legyen, a tag pedig Koska Pál.
Dr. Katona Miklósné képviselı:
Ha vártunk két hetet, akkor most még egy kicsit lehet várni, hívjunk össze rendkívüli ülést és
ott döntsük el.
Zagyva Ferencné polgármester:
Dr. Katona Miklósné javaslatát elfogadom. Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy Orosz
Sándor képviselıvel az elmúlt két hét alatt számtalanszor találkoztam és beszéltem, azért nem
értem a mostani észrevételeit. Képviselı Urat én a hétvégén felhívtam, hogy elvállalja-e az
ügyrendi bizottság elnökségét, és a válasza igen volt.
Orosz Sándor képviselı:
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Azt mondtam, hogy itt adok választ.
Zagyva Ferencné polgármester:
Nem, azt mondtad, hogy vállalod. Kovács Dánielt pedig hívtam volna telefonon, de nem vette
fel. Ezért tartom most furcsának az észrevételeket. De semmi gond, nincs jelentısége, majd a
rendes testületi ülésen megválasztjuk az ügyrendi bizottságot, ha a képviselık úgy látják
jónak.
Zagyva Józsefné lakosság részérıl:
Szerintem a rendes testületi ülésen nem az ügyrendi bizottságról való tárgyalás lenne a
legfontosabb.
Zagyva Ferencné polgármester:
Nem olyan nagy horderejő dolog, de ha a képviselık ragaszkodnak hozzá, legyen.
Simonné Koska Katalin lakosság részérıl:
Gratulálok Neked, az újbóli polgármesterré választásodhoz, de sajnállak is. Ha a választás
elıtti szennylapok nem jelennek meg, talán nem ezek a képviselık ülnek itt. Sajnos a lejárató
kampányban Bükkszék az országos elsık között volt. Az árvízkárosultakért összefogtunk, és
én is segítettem, aztán „gazember”-nek neveztek a szórólapon, ami a családomnak is nagyon
rosszul esett. Az összefogás legyen fontos, most én felajánlok az iszapkárosultak javára 10 e
Ft-ot. Azt javasolom, hogy a gazdasági helyzet áttekintése után a testület a 800 bükkszéki
lakosért fogjon össze, és dolgozzon.
Tarjányi Lászlóné körjegyzı:
Gratulálok a testületnek, ígérem, a hivatal segíteni fogja a munkájukat. A vagyonnyilatkozat
nyomtatványai és az SZMSZ kiosztásra került, az utóbbi módosításához várom a javaslatokat.
Koska Pál képviselı:
A mai alakuló ülésen még én nem szólaltam meg, most szeretnék mondani pár szót.
Képviselıként én kaptam a legtöbb szavazatot, és erre büszke vagyok. A polgármester
asszony is nagy támogatottságot ért el, ami nem lehet véletlen. Úgy gondoltam, támogatni
fogom a programját, a munkáját, természetesen ha nem jól dolgozik azt is szóvá teszem. Azt
hittem a testület többi tagja is így gondolja, de volt két hét és senki nem keresett, hogy az itt
ma elhangzottakról beszéljünk.
Orosz Sándor képviselı:
A parkolónál beszéltünk.
Koska Pál képviselı:
A parkolónál ígérted meg, hogy eljössz és nem jöttél. Kovács Dánielnek mondom: Te szintén
megígérted, hogy eljössz hozzám megbeszélésre, de nem jöttél, hétvégén kerestelek
telefonon, de nem vetted fel.
Legyünk becsületesek, mondjuk el a dolgot, de az igazat mondjuk, ahogy valóban történt.
Azért dolgozzunk, hogy Bükkszék haladjon, ne azért, hogy valakinek hatalma legyen. Mert
engem nem érdekel az alpolgármesterség, sokkal jobban érdekel, hogy játszótér legyen és a
falu haladjon. Nem érdekel a képviselıség sem, az hogy hol ülök, a megbízólevelemet csak
azért nem adom vissza, mert 232 bükkszéki ember rám szavazott és bízik bennem.
Zagyva Ferencné polgármester:
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Köszönöm szépen, kérem a lakosokat, hogy a munkánkban támogassanak továbbra is, és
fogadjanak el egy pohár pezsgıt.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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