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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 28-án, 
              16,00 órakor tartott nyílt ülésén. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Tárgya 

13/2010.(X.29.) 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
rendelete módosításáról 

14/2010.(X.29.) 
A képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelete 
módosításáról  

Határozat száma Tárgya 

219/2010.(X.28.) 
Az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
rendelettervezetének módosításáról 

220/2010.(X.28.) Az Ifjúsági Tábor 2011. évi árainak meghatározásáról 

221/2010.(X.28.) Az Kemping 2011. évi árainak meghatározásáról 

222/2010.(X.28.) 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi belsı 
ellenırzési tervének elfogadásáról.  

223/2010.(X.28.) 
Bükkszék Község Rendezési terve módosításának költségére árajánlat 
kérésérıl. 

224/2010.(X.28.) 
Polgármester felhatalmazása tárgyalásra, az Egri úton lévı földterület 
megvásárlásáról  

225/2010.(X.28.) 
A strandfürdı területén lévı büfé elıtetı tulajdonjogának 
kinyilvánításáról 
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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 vendégek: Bozó Lászlóné táborvezetı 
                                   Fülöpné Vancsó Éva kempingvezetı 
                                   Szepesi Orsolya külsıs bizottsági tag 
 
Lakosság részérıl megjelent: 40 fı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy minden képviselı jelen 
van, a testület határozatképes. Kérdem a testületi tagokat, hogy a kiküldött napirendi pontok 
tárgyalásával egyetértenek-e. 
 
Dr. Katona Miklósné: Javaslom az „egyebek” napirendi pontba kiegészítésként az óvodai 
étkeztetésrıl való tárgyalást.  
 
Zagyva Ferencné: Aki Dr. Katona Miklósné kiegészítésével a napirendek tárgyalását 
elfogadja, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. 
 
Zagyva Ferencné: Két mondatot szeretnék szólni az alakuló ülés óta eltelt idırıl. Az alakuló 
ülés egy ünnepség, melynek hangulatát sikerült elrontanunk. A ciklusprogramom el nem 
fogadásával a szavazókat bántották meg. Ezzel lezártnak tekintem az alakuló ülésen 
történteket. 
Az eltelt 10 nap alatt kétszer is tárgyaltunk az új testülettel, és bizakodó vagyok, mert már 
teljesen más hangulat alakult ki. Az elkövetkezı éveket közösen együttmőködve fogjuk 
végigvinni. 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatának módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Kiküldtük a módosításhoz szükséges anyagot, két bizottságot tervezünk 
létrehozni: az ügyrendi-, és a pénzügyi bizottságot. A múlt héten a megbeszéléseken a 
képviselık javaslatot tettek a bizottság tagjaira. Az ügyrendi bizottságba 2 belsıs tag kell: 
elnök Dr. Katona Miklósné, tag Koska Pál, külsıs tag pedig Szepesi Orsolya. Vállalják a 
tagságot?  
 
Dr. Katona Miklósné, Koska Pál és Szepesi Orsolya vállalja bizottsági tagságot. 
 
Zagyva Ferencné: A pénzügyi bizottság létrehozásával kapcsolatban elmondom, hogy nem 
tartom célravezetınek. Eddig is minden képviselıvel megbeszéltem mindent. Azért 
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gondoltam, hogy a 4 fıre csökkentett testülettel ez még inkább fog mőködni. Az elmúlt 
napokban azonban kiderült, hogy elbeszéltünk egymás mellett, mert az új képviselık eseti 
vizsgáló bizottságra gondoltak, nem a négy évre szólóra. Visszamenılegesen vizsgálódnának, 
és ezzel teljesen egyetértek. Javaslom elnöknek Kovács Dánielt, tagoknak pedig Dr. Katona 
Miklósnét és Koska Pált. Külsısnek Magdus Szabolcsot javasolták a képviselık, és ezzel én 
is egyetértek. Vállalják a megbízatást a jelöltek? 
 
Kovács Dániel: Igen, vállalják, de még most nem tudjuk megalakítani ezt a bizottságot, mert 
az 5. tagot még nem találtuk meg. 
 
Zagyva Ferencné: Akkor jelen esetben csak az ügyrendi bizottság jön létre. 
 
Tarjányi Lászlóné: A rendeletet el kell fogadni és a bizottsági tagokról határozat születik. 
 
Orosz Sándor: Gazdasági és Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a pontos neve. Ezzel a bizottsággal 
egy korrekt jelentést kívánunk összeállítani.  Mint korábban elmondta, a bizottság csak azon 
idıre lenne létrehozva, amíg a jelentést elkészíti. Keddre van megbeszélve az 5. taggal a 
találkozó ez ügyben. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az aljegyzı a rendelet tervezetbe a két bizottságot szerepeltette állandó 
bizottságként. Két lehetıség van, az egyik, hogy  marad így és a bizottság nevét  kijavítják, 
majd amikor elvégezte feladatát akkor a rendelet újabb módosításával megszőnik a bizottság, 
vagy kikerül a rendeletbıl és külön határozat születik róla, mint eseti bizottságról. 
 
Orosz Sándor: Kerüljön ki, és legyen külön határozat. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a rendelet tervezet módosításával úgy, hogy  a pénzügyi 
bizottság kikerül a rendelet tervezetbıl és késıbb, mint eseti bizottságot hozzuk létre,  kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
219/2010.(10.28.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítására készült rendelet tervezetet az alábbiak szerint módosítja: 

- a rendelet tervezetbıl a pénzügyi bizottságra vonatkozó rendelkezéseket törli. 
 
Felhívja a képviselıtestület a körjegyzıt, hogy a tervezeten a módosítást vezesse át. 
Határidı: azonnal 
Felelıs: körjegyzı 
 
Zagyva Ferencné polgármester: 
Felteszi szavazásra a módosított rendelet tervezetet.  
 
A képviselıtestület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE 
13/2010.(X.29.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE 
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A Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007(IV.04.) rendelete módosításáról. 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény ( továbbiakban Ötv.) 18. § /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alkotmány 44/A(1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a 
következıket rendeli el:  

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
1.§. 

 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete a többször módosított a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.04.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. fejezet 
 

Módosuló rendelkezések 
 

2.§. 
 

A rendelet 18.§ (1) helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

 „(1) Bükkszék Község Önkormányzata az alábbi bizottságokat hozza létre: 
- Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 

 
3.§ 

 
A rendelet 18.§ (2) helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„(2) Az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság létszáma 3 
fı.” 
 

4.§ 
 

A rendelet 18.§ (3) helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„(3)  Az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság fı 
feladatai: 
- javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának megállapítására,  
- kivizsgálja a képviselı összeférhetetlenségét, 
- nyilvántartja, ellenırzi és vizsgálja a képviselık, polgármester 
vagyonnyilatkozatát.” 
 

III. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

6. §. 
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(1) ) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépést követı napon 
hatályát veszti 

 
2010. október 28. 
 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné  
polgármester       körjegyzı 
 

Bükkszék Község Önkormányzata szervezeti és mőködési szabályzata 
 

1. számú függeléke 
 

A képviselı testület névsora: 
 
Polgármester: 
Zagyva Ferencné 
 
Képviselık: 
Dr. Katona Miklósné 
Koska Pál 
Kovács Dániel 
Orosz Sándor 
 

2. számú függeléke 
 

Az Ügyrendi összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Vizsgáló Bizottság névsora: 
 
Elnöke: Koska Pál képviselı 
 
Tagjai: Dr. Katona Miklósné képviselı 
 Szepesi Orsolya mint külsıs tag 
  
Zagyva Ferencné: Kérem Szepesi Orsolyát, hogy tegye le esküjét. 
 
Szepesi Orsolya az alábbi szövegő esküt letette: 
 
„Én Szepesi Orsolya esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hő leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom, a tudomásomra jutott 
titkot megırzöm; a bizottsági tagsági tisztségembıl eredı feladataimat Bükkszék  
fejlıdésének elımozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. „         (Isten engem úgy segéljen!) 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata többször módosított 
6/1998.(XII.15.), az önkormányzati képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 
rendelet módosításának elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: A képviselık tiszteletdíját az alakuló ülésen kellett volna meghatározni, 
akkor elmaradt, így most kerül rá sor. A régi testület tiszteletdíja 30900.- ft/hó volt, a 
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rendelettervezetben a polgármester fizetésének 10 %-a, 32500.- Ft/hó szerepel. Kovács Dániel 
testületi tag benyújtott egy módosító indítványt a tiszteletdíj emelésére. Átadom a szót a 
képviselınek, hogy mondja el javaslatát. 
 
Kovács Dániel: Képviselıtársaimmal szeretnénk, ha a tiszteletdíjunk %-ban lenne 
meghatározva, ugyanúgy, mint a polgármesteré. A 8,4 szorzó 93,3 %-ot jelent, tehát mi 
képviselık a 0,93-as szorzót kívánjuk igénybe venni, ami bruttó 36.000.- Ft-ot jelent. 
 
Koska Pál: Az a véleményem, hogy elıször dolgozzunk, mutassunk fel valamit és ha 
eredményeket érünk el, akkor beszéljünk emelésrıl. Én nem kívánom igénybe venni. 
 
Kovács Dániel: Ez a javaslatomban szereplı tiszteletdíj azzal az aránnyal van kiszámolva, 
mint a polgármesteré. Ha nem elfogadható, akkor azt is csökkenteni kell. 
 
Dr. Katona Miklósné: Igazat adok Kovács Dánielnek vagy mindenkinek van pénz, vagy 
senkinek nincs. 
 
Zagyva Ferencné: Én fıállásban, fizetést kapok és idıben sokkal többet dolgozom. Saját 
gépkocsimmal járok, sofırt nem tartok, a hivatal autójában a négy év alatt talán ha háromszor 
ültem. Amíg az új testület nem bizonyított, addig a régi tiszteletdíjat javasolom. 
 
Tarjányi Lászlóné: Valóban nem lehet a fizetését csökkenteni annak a polgármesternek, aki 
fıállású és korábban is polgármester volt, legalább a korábbi illetményét meg kell állapítani. 
 
Orosz Sándor: Képviselıtársaimmal mi szeretnénk ezért a pénzért megdolgozni. Elfogadható 
részemrıl az alacsonyabb tiszteletdíj, elıször bizonyítsunk. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az elmúlt héten háromszor voltunk bent a hivatalban, tehát sok a 
dolgunk. Igazat adok Kovács Dánielnek, és a késıbbiekben a polgármester fizetéséhez 
kívánjuk igazítani a tiszteletdíjunkat. 
 
Zagyva Ferencné: Aki Kovács Dániel képviselı módosító javaslatát elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 nem szavazattal Kovács Dániel módosító javaslatát – melyben a 
képviselık 36000.- Ft/hó tiszteletdíját indítványozta – elutasította.  
 
Zagyva Ferencné: Felolvasom a rendelettervezet utazási költségtérítésrıl szóló részét. Aki az 
elhangzottakkal, valamint a képviselık 32500.- Ft/hó tiszteletdíjáról szóló rendelettervezetet 
elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE 
14/2010.(X.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A képviselık és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelete módosításáról  
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Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. 20. § (2) bekezdésében, polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirıl és 
az önkormányzati képviselık tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. 14. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el. 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. §. 
 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete a többször módosított 6/1998. (XII. 
15.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. fejezet 
 

Módosuló rendelkezések 
 
2. §. 

 
A rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2.§. …. (1) A képviselıket tiszteletdíj illeti meg. 

(2) A tiszteletíj mértéke havi bruttó 32.500.- Ft. 
(3) A tiszteletdíjat havonta, a következı havi illetményekkel kell kifizetni. 

 
3. § 
A rendelet 3. §. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„3.§.   …. Az eseti, vagy külön megbízás teljesítésekor felmerülı, illetve a nem képviselı 
bizottsági tagoknak bizottsági munkájukkal kapcsolatosan felmerülı, utazási, étkezési és 
szállásköltségek megtérítésérıl - a megbízóval igazoltatott elszámolás alapján – Sirok-
Bükkszék - Terpes Körjegyzıség gondoskodik. Az elszámolás tartalmazza a megbízás célját, 
a teljesítés idejét, utazási költség esetén megtett kilométert, számlával igazolt étkezési, 
szállás- és egyéb költségeket, valamint a megbízó aláírását.” 
 

III. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

E rendelet kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatálybalépést követı napon hatályát 
veszti.  
 
Bükkszék, 2010. október 28. 
 
 

Zagyva Ferencné      Tarjányi Lászlóné 
    polgármester             körjegyzı 
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Dr. Katona Miklósné: Végignéztük a rendeleteket, és nyomát sem találtuk a 30900.- Ft-os 
tiszteletdíjnak, csak a 29000.- Ft-nak. 
 
Kovács Dániel: Igen, a hatályban lévı rendeleteket kaptuk meg, és a 29000.- Ft szerepelt 
benne, a 30900.- Ft összegrıl nem találtunk semmit. 
 
Zagyva Ferencné: Lehet, hogy a módosításkor nem lett kijavítva az összeg, mindenképpen 
pótoljuk. 
 
III. napirendi pont: Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól 
 
Zagyva Ferencné: Bozó Lászlóné táborvezetı elmondja az idei szezon tapasztalatait, a 
részletes ismertetést majd a költségvetés ¾-ed éves beszámolójakor fogja megtartani. 
 
Bozó Lászlóné: A testületi tagok megkapták a vendégek- és a vendégéjszakák számát. 1785 
fıvel és 4532 vendégéjszakával több, mint az elmúlt évben volt.  
Két éve vagyok a táborban, valamennyivel még lehetne növelni a látogatók számát, de a tábor 
állapota erısen kifogásolható. Szerencse is kell persze, az idén a nagy csoportok növelték meg 
a vendégéjszakák számát. A táborozóktól a tábor és konyha dolgozói köszönılevelet is 
kaptak. Nagyon figyelünk a főnyírásra, rovarirtásra.  
Sok probléma volt az idén, a szezon elején tönkrement az ipari hőtı, és két hőtıkamrát kellett 
rendelnünk, a konyhára vásároltunk edényeket, tányérokat. Tőzoltókészülékek is sokba 
kerültek, új tőzvédelmi szabályzatot készíttettem. A hidroglóbuszban kiégett a kapcsoló 
berendezés. Tavasszal két csıtöréssel kezdtek. 15 fı dolgozóval indultak a szezon elején. 
Az a tapasztalat, hogy a vendégek igénylik a programokat, Bozó Tamás sokat segített, túrázni 
vitte a táborozókat. A részletes beszámolóm novemberben lesz. 
 
Zagyva Ferencné: A tábor kivásárlását megindítottuk, többek között azért, mert 32 tulajdonos 
önkormányzattal egyeztetni is nehéz. Cél volt, legalább 2/3-ad rész megszerzése, mert akkor 
már mi diktálhatunk. A tábor osztatlan közös tulajdon, a társtulajdonosok soha nem akartak 
pénzt beletenni, csak kivenni. Bükkszék pedig ha ráköltött volna, akkor megy a közösbe. 
Ezért az volt a cél, hogy lakhatóvá tegyük, és csak a legszükségesebbeket rákölteni. Az 
ÁNTSZ elírásait kötelezı betartani, mert egyébként bezárathatja a tábort. A 30 év használat 
mindenhol meglátszik, minden héten csıtörés, dugulás volt. Ennek ellenére nagyon magas 
vendéglétszámot tudott produkálni, eredményes, jó munkát végzett Bozó Lászlóné 
táborvezetı. 
 
Orosz Sándor: A tőzoltók is összeszedtek 6 db ágyat, szekrényt, ahol kiselejtezték.  A táborba 
jó lenne. Továbbá meg lehetne csinálni legkevesebb 50 ágyat, a településen él két asztalos is. 
Novemberben majd meglátjuk mennyi pénzünk lesz. Meg kell hirdetni az akciót a 
településen. 
 
Bozó Lászlóné: Figyelembe kell venni azt is, hogy a fuvarköltség az említett településrıl 60-
70 ezer forint. Ha asztalossal akarunk készíttetni ágyakat, ahhoz az anyagokat meg kell 
vennünk, és az is nagyon drága. Csak áthúzatni szerettem volna heverıt, de 14 ezer forintból 
nem engedett a kárpitos. 
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Zagyva Ferencné: Az elmúlt évben is egy mátrai szállodástól szereztem bútorokat ingyen. 
Budapest két legnagyobb szállodájával is tárgyalok ez ügyben. A táborba használt bútor 
tökéletesen megfelel, mert a gyerekek nem kímélik.  
 
Dr. Katona Miklósné: Ki lett fizetve az ÁFA az árvízkárosultak után? Tudomásom szerint 
csak nyereség után kell megfizetni az ÁFA-t, így az is pénz lenne a tábornak. 
 
Zagyva Ferencné: Állásfoglalást kértek az APEH-tıl a szállásdíj vonatkozásában, de még 
nem jött válasz.  
 
Dr. Katona Miklósné: Hiányoltam a számokat – a bevételt, kiadást – a táborvezetı 
tájékoztatásából, de majd – ahogy hallottuk – november végén lesz részletes beszámoló. Két 
nappal ezelıtt a strandvezetıtıl korrekt beszámolót hallottunk. 
Megfigyeltem, hogy minden második évben több a vendég a táborban, ez régen is így volt. 
 
Bozó Lászlóné: Ha télen már foglalkozunk a vendégek szervezésével, akkor többen jönnek, 
mintha nincs télen táborvezetı. 
 
Orosz Sándor: Javasolom a táborvezetınek, hogy készítsen egy statisztikai jelentést. 
Programokat fontos szervezni, ha már mőködik a tábor egy programszervezıt kell alkalmazni. 
 
Zagyva Ferencné: Már beszéltem a beindítani kívánt alapítványi iskola pedagógusaival, és ık 
nyáron kézmőves foglalkozásokat szerveznek a táborozókon kívül a település többi vendége 
számára is. Bozó Tamással sokat túráztak a gyerekek és nagyon élvezték. 
Aki elfogadja a táborvezetı beszámolóját, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal elfogadta a táborvezetı 2010. évi szezonról szóló 
beszámolóját. 
 
IV. napirendi pont: Elıterjesztés a tábor 2011. évi árairól 
 
Zagyva Ferencné: Javasolom, hogy a tábor árai a tavalyiak maradjanak, ne emeljünk. Aki 
egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
220/2010.(X.18.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete az Ifjúsági Tábor 2011. évi árait az alábbiak szerint 
határozza meg: 

Szállásdíj 
    1-2 éjszaka                                                                       1695.- + ÁFA Ft/fı/éj (2000.- Ft) 
    3 – 5 éjszaka                                                                     1547.- + ÁFA Ft/fı/éj (1825.- Ft) 
    6 éjszakától (amennyiben a tábor konyháján étkeznek)   1441.- +ÁFA Ft/fı/éj (1700.- Ft) 
  Vendégházra 
     1-2 éjszaka                                                                       2034.- + ÁFA Ft/fı/éj (2400.- Ft) 
     3 – 5 éjszaka                                                                    1864.- + ÁFA Ft/fı/éj (2200.- Ft) 
     6 éjszakától                                                                      1780.- + ÁFA Ft/fı/éj (2100.- Ft) 
  Kedvezmények szállásdíjból 
       Üdülési csekk elfogadása 
      100 fı felett 8 % kedvezmény 
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       visszatérı vendégeknek (3 éven belül) 4 % 
       minden 21. fı ingyenes szállást kap 
Étkezés 

Reggeli    401.-  + ÁFA  Ft/fı/adag (500.- Ft) 
    Ebéd        751.-  +ÁFA   Ft/fı/adag (940.- Ft) 
    Vacsora   501.-  +ÁFA   Ft/fı/adag (625.- Ft) 
 Kedvezmények étkezésbıl: 
   100 fı felett háromszori étkezés esetén 5 % 
    Legalább 6 eltöltött nap után – elsı naptól számolva – étkezésbıl 5 % kedvezmény  
    Üdülési csekk elfogadása 
 
18 év felett minden vendégünknek idegenforgalmi adót kell fizetnie, melynek összege 220.-
Ft/fı/éj. 
A testület felhívja a táborvezetıt, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel 
végezze el, továbbá a polgármestert hogy az árakat a község honlapján tetesse közzé. 
Felelıs: táborvezetı, polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
Bozó Lászlóné: A nyáron dicséretet kaptak a táborozóktól a szakácsok és konyhai dolgozók, 
kiosztom a testületi tagoknak az errıl szóló oklevelet. 
 
K e m p i n g  v e z e tı     b e s z á m o l ó j a 
 
Zagyva Ferencné: Kérem a kemping vezetıjét, hogy tartsa meg beszámolóját. 
 
Fülöpné Vancsó Éva: Ez a nyári idıjárás nem a kempingezıknek kedvezett, szinte állandóan 
esett az esı.  
Nagyon jó dolog, hogy végre megépült és átadták az új vizesblokkot. A vendégek örültek 
neki, meg voltak elégedve. Idı kell, hogy a híre elterjedjen.  
185 fı vendég 443 vendégéjszakát töltött, 93 fı belföldi, 92 fı pedig külföldi volt. A 
szlovákokra jellemzı, hogy sokan csak 1 éjszakát töltenek, a lengyelek pedig többet. 
Bízom abban, hogy ha elterjed az új vizesblokk híre, és a válság is enyhül, akkor növekedni 
fog a kempingezık száma. A visszatérı vendégek szokása, hogy ugyanarra a sátorhelyre 
akarnak visszamenni. 
 
Zagyva Ferencné: Jövıre már az új vizesblokk hírverésével nagyobb reklámra és marketingre 
lesz szükség. Aki elfogadja a kempingvezetı beszámolóját, kéri, készfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal elfogadta a kempingvezetı 2010. évi szezonról szóló 
beszámolóját. 
 
V. napirendi pont: Elıterjesztés a kemping 2011. évi árairól 
 
Zagyva Ferencné: Már most tudnia kell a kempingvezetınek a jövı évi árakat, hogy az 
érdeklıdıknek közölhesse. A testületnek el kell dönteni, hogy maradjon az idei ár, vagy 5%-
ot emeljünk. 
 
Fülöpné Vancsó Éva: Véleményem szerint az új vizesblokkot figyelembe véve lehetne 5%-os 
emelés. 
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Orosz Sándor: Nagyon idıjárásfüggı a kemping, kockázatos. Javasolom mindkét variációt 
fenntartani, az 5 %-ot még a helyszínen is elfogadja a vendég. 
 
Bozó Lászlóné: A július, augusztus hónapra lehetne az 5 %-ot rátenni.  
 
Zagyva Ferencné: Ha elfogadjuk az 5 %-ot, akkor ne variáljunk. Aki egyetért a kemping 
2011. évi árainak 5%-os emelésével, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
221/2010.(X.18.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete a Kemping 2011. évi szállásdíjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Kemping:  
 sátorhely  660 Ft/nap +ÁFA 

     motor  360 Ft/nap +ÁFA 
 autó  460 Ft/nap +ÁFA 
 lakókocsi  860 Ft/nap +ÁFA 
 felnıttek díja   585 Ft/nap +ÁFA 
 gyermekek díja  400 Ft/nap +ÁFA 
 kutya díja  280 Ft/nap +ÁFA 
 áram használat 360 Ft/nap +ÁFA 

A testület felhívja a polgármestert, hogy a megrendelések visszaigazolását a fenti összegekkel 
végeztesse el, valamint a község honlapon is kezdeményezze a módosítást. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: január 1.-tıl 
 
VI. napirendi pont: Egyebek 
 
A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi belsı  ellenırzési  
munkatervének elfogadásáról 
 
Zagyva Ferencné: A képviselık a kiküldött testületi anyagban megkapták az ellenırzési 
tervet. Minden évben történik ellenırzés, amit lehet kérni is, de a többcélú társulás a 
munkatervben egyébként kijelöli. Aki elfogadja a 2011. évre szóló belsı ellenırzési 
munkatervet, kéri, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
222/2010.(X.18.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulásának 2011. évi belsı ellenırzési tervét elfogadja.  
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulását értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Suha Tamás ingatlana elıtt i  támfalról 
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Zagyva Ferencné: Az elızı testülettel is tárgyaltuk, hogy a Suha Tamás ingatlana elıtti 
támfalat rendbe kell tenni. Vita volt arról, hogy kié a támfal, ezért földmérıvel kimérettettük. 
Kiderült, hogy a támfal egyik része a Suha Tamás, másik része az önkormányzat területén 
van. 
 
Suha Tamásné: Nem a hivatal mérette ki, a hivatal nem tudta megmondani, hogy kié. Annak 
idején a terület egyik oldalából vettünk, a másik részébıl pedig adtunk. A szolgalmi jogot 
azért kaptuk, hogy ne az utcára lépjenek le. 
 
Zagyva Ferencné: A földmérıt az önkormányzat fizette ki, mivel a mérésre az önkormányzat 
adta a megbízást. Az nem egyértelmő, hogy kié a terület, mert az egészen végig javítani 
kellene. 
 
Orosz Sándor: Csak a Suha Tamás ingatlana elıtt nem jó, vagy az egész utcarészt érinti? 
 
Zagyva Ferencné: Az egész rossz. 
 
Kovács Dániel: Ha született a szolgalmi jogról megállapodás, akkor könnyebb lenne a 
megoldás. 
 
Suha Tamásné: Nem tudom, hogy van-e megállapodás a szolgalmi jogról. Mi beljebb tesszük 
a kerítésünket. A földmérı is azt mondta, hogy az fizet, akié a terület. 
 
Koska Pál: A földmérı sem tudja azt megválaszolni, hogy mi volt régen. A közmunkások 
között van egy kımőves, és én is felajánlom a segítségemet a helyzet megoldására. 
 
Orosz Sándor: Egyetértek Koska Pál képviselıvel, kimegyünk a helyszínre és megnézzük. Ha 
egy árkot elkészítenek, akkortól a tulajdonosnak kell rendbe tartani. Javasolom, hogy ez 
legyen közös munka, az anyagköltséget Suha Tamásék felezzék meg az önkormányzattal. A 
döntést addig elnapoljuk. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ne sokáig halasszuk. 
 
Holló Eszter: A földmérı nem egyezett bele, hogy a költséget fele-fele arányban viseljék. 
Ragaszkodott ahhoz, hogy az önkormányzat, mint megrendelı fizessen. 
 
Kovács Dániel: A megállapodás szerint az fizet, akié a terület. Javasolom a támfal 
helyreállítása közmunkások segítségével történjen, az anyagi költségeket az önkormányzat 
fedezze. Suha Tamás pedig a munkájával segítsen. 
 
Zagyva Ferencné: Ez rendben is lenne, csak ha ez magánterület, akkor más is joggal kérhet 
ilyen helyreállítást. 
 
Suha Tamásné: Már árajánlat is lett kérve. Most leszakadt a támfal, és nem tudnak mit tenni. 
 
Zagyva Ferencné: Árajánlatot muszáj volt kérni, mert a támfalat mindenképpen rendbe kell 
tenni. Koska Pál és Orosz Sándor javaslatát korrektnek tartom. 
 
Dr. Katona Miklósné: Butaság volt nem beadni vis majorra a támfalat. 
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Zagyva Ferencné: A vis major csak az idei rendkívüli idıjárás okozta károkra ad lehetıséget, 
ez pedig nem mostani probléma. 
 
Koska Pál: A vízelvezetést is meg kell oldani, mert egyébként a helyreállítás nem ér semmit. 
 
Dr. Katona Miklósné: Rendkívüli ülésen errıl dönteni kell. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a Suha Tamás ingatlana elıtti támfal 
helyreállításáról a jövı héten végleges döntés szülessen, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal egyetértett a polgármester javaslatával. 
 
Szabó Kinga kérelme 
 
Zagyva Ferencné: A Rózsa út 13. szám alatti romos épület tulajdonosát bontásra kötelezték. 
Kérésének lényege, hogy kicsi a terület az újbóli beépítésre, ezért a rendezési terv módosítását 
kéri a testülettıl, melynek költségét hajlandó fedezni. 
 
Dr. Holló Eszter: A bontás után kiderült, hogy a rendezési terv azon területen utat jelöl. A 
beépítéshez szükséges teleknagyság 550 m2, a kérelmezıi pedig 291 m2. 
 
Dr. Katona Miklósné: A rendezési terv módosítása nem olcsó, és elıtte közmeghallgatást kell 
tartani. Annak idején a Gárdonyi úti lakosok részérıl felmerült az az igény, hogy legyen 
összekötve a Gárdonyi és a Rózsa út. A rendezési tervben most így szerepel. Vagy így marad, 
hogy össze lesz kötve a két út, ez a terület pedig ki lesz sajátítva. A kérelmezınek pedig vagy 
egy összeget, vagy egy másik területet ajánlhatnak fel valahol. Kérdés, hogy melyik a járható 
út. 
 
Koska Pál: Pozsik József folytatott tárgyalást errıl az önkormányzattal. 
 
Orosz Sándor: Magántelkekrıl van szó, és tudomása szerint a lakosok nem adják el az 
önkormányzatnak. Gondolom, így nem kísérleteznek az úttal. Javasolom, hogy 
kezdeményezzen a tulajdonos a szomszédos telkekbıl kivásárlást, hogy meglegyen a 
szükséges 550 m2. 
 
Tarjányi Lászlóné: A jelenlegi rendezési terv tiltja a beépítést. 
 
Dr. Katona Miklósné: Szintén a Gárdonyi úton volt egy telek, amire egy lakókocsit helyezett 
el a tulajdonos. 
 
Zagyva Ferencné: A rendezési terv módosításának költségét felvállalja a kérelmezı.  Aki 
egyetért azzal, hogy árajánlatot kérjek a rendezési terv módosításának költségére, és 
megkérdezzem, hogy a kérelmezı elfogadja-e, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
223/2010. (X.28.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
rendezési terv módosításának költségére árajánlatot kérjen. 
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A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl Szabó Kinga kérelmezıt 
tájékoztassa. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Óvodai étkeztetésrıl  
 
Zagyva Ferencné: Dr. Katona Miklósné képviselı kérte az „egyebek” napirendi pontba az 
óvodai étkezésrıl való tárgyalást felvenni. 
 
Dr. Katona Miklósné: A szeptemberi ülés jegyzıkönyvében szerepel, hogy a polgármester 
jelzést kapott: van támogatott szülı, aki délben elviszi az óvodából a gyerekeit, és az 
ebédjüket. Tudjuk, hogy az óvoda létszáma nagyon alacsony. Kérdezem az óvónıtıl, hogy 
milyen javaslatuk van a tagóvoda megmentésére? 
 
Juhász Lászlóné: Nem vagyok abban kompetens, hogy ezt megválaszoljam. Erre a kérdésre a 
körjegyzı asszony biztosan megfelel.  
 
Tarjányi Lászlóné: Miért kellene megmenteni az óvodát? Mennyi a gyereklétszám? 
 
Juhász Lászlóné: 10 fı.  
 
Tarjányi Lászlóné: Ezzel a létszámmal az óvoda – mivel tagóvoda és a társulásban résztvevı 
összes intézmény létszámát egységesen kell figyelembe venni - megfelel a törvényi 
elıírásoknak. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mióta nem lehet a gyerekek ebédjét elvinni az óvodából? 
 
Zagyva Ferencné: Folyamatosan nem fordult elı soha. Olyan igen, ha a gyerek beteg lett, 
vagy pár napra elutaztak, tehát kivételes, ritka alkalmakkor. 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Szeretném, ha a gyerekeimet érintı témáról zárt ülésen 
tárgyalnának. 
 
Tarjányi Lászlóné: A törvény megmondja, hogy mikor lehet zárt ülést elrendelni. Amirıl 
most szó van az intézmény mőködése,  az nyílt ülésen tárgyalandó. Ha a képviselık ennek 
ellenére felvállalják, és elrendelik a zárt ülést, akkor lehet, de ı felhívta a törvénytelenségre a 
figyelmet. 
A közoktatási törvény meghatározza az óvoda mőködését is, nem veszi külön a nevelést és az 
étkezést. Tehát az étkezés az intézményi ellátás része, tehát a gyermekek az intézményben 
veszik igénybe. Tudomásom szerint az a gyakorlat, hogy betegség idején az intézményvezetı 
kivételesen engedélyezi, hogy az ebéd elvihetı.  
 
Dr. Katona Miklósné: A moslékot sem lehetne elvinni. 
 
Zagyva Ferencné: Mindig elszállították a moslékot. 
 
Koska Pál: Miért nem ehetik meg a gyerekek az ebédet az óvodában? 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Mert nem mindig akkor esznek, amikor a többiek. 
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Tarjányi Lászlóné: Az étkezés is az óvodai nevelés részét képezi. Az óvoda napirendjében 
benne van az étkezések idıpontja is. Nem kötelezı igénybe venni az óvodát, a szülı 
behordhatja a délelıtti foglalkozásokra a gyerekeit, és délben hazaviheti ıket, de akkor nem 
jár étkezés. Ebben a témában már beszélgetettem a szülıvel, javasoltam, ha  nem értenek 
ezzel  egyet, akkor kérjenek állásfoglalást a közoktatási szakértıtıl.  
 
Huszárné Füredi Szilvia: Szeptember 14-én hozott a testület egy határozatot, azóta nem 
vihetem el az ebédet. Nem értem, addig miért lehetett. 
 
Zagyva Ferencné: Az intézményvezetınek kell betartani a határozatban foglaltakat. A három 
gyerek örömmel ebédel a többi óvodással. 
 
Dr. Katona Miklósné: Huszárné Füredi Szilviától kérdezem: mióta hordtad el a gyerekek 
ebédjét? 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Amikortól óvodába kezdtek járni, az elejétıl. 
 
Juhász Lászlóné: A Huszár gyerekek nagyon szívesen, örömmel leültek a többi óvodással 
enni. Javasoltam a szülınek, hogy próbáljuk meg: ha esetleg nem jól esznek a gyerekek, vagy 
késıbb jönnek, amit meghagynak, azt becsomagoljuk, és hazavihetik. Én ezt felajánlottam. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ha három évig hazavihette a szülı az ebédet, akkor most miért nem 
lehet.  
 
Zagyva Ferencné: Ha most jött jelzés, akkor legalább mostantól be kell tartani az elıírásokat. 
 
Dr. Katona Miklósné: Nem láttam, hogy hol van ez leírva. 
 
Tarjányi Lászlóné: Ismét javasolom, hogy kérjenek a szülık állásfoglalást a közoktatási 
szakértıtıl, melyet ı is meg fog tenni. Megjegyzi, hogy például a siroki óvodában is van 
lehetıség délben elvinni a gyermeket, de amíg a gyerekek meg nem ebédelnek, az ajtót sem 
nyitják ki a szülıknek. Aki akarja, ebéd után viheti el a gyerekét. 
 
Zagyva Ferencné: Korábban is mondtam, hogy arra az idıre, amíg a Huszár gyerekek nem 
jártak óvodába az orvosi igazolást be kell mutatni a szülınek. 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Van orvosi igazolása. 
 
Orosz Sándor: Nem kellene ezzel a kérdéssel több idıt tölteni, mert már többet foglalkoztak 
vele, mint az SZMSZ módosításával. Rugalmasan kell hozzáállni, ne legyen ebbıl 
személyiségi kérdés. Egyen a gyerek az óvodában, amit meghagy, azt pedig hazaviheti. 
 
Koska Pál: Véleményem szerint ez nem testületi kérdés, nem itt kellene megbeszélni. 
 
Huszárné Füredi Szilvia: Szeptember 14-én mégis a testület hozott ebben az ügyben 
határozatot.  
 
Zagyva Ferencné: A testület annyiban foglalkozott vele, hogy határozatba foglalta: az 
intézményvezetı ezentúl törvényesen járjon el. 
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Dr. Katona Miklósné: Eddig is az intézményvezetınek kellett volna törvényesen eljárni. Én 
nem avatkoznék bele az óvoda rendjébe, ott van egy vezetı, az döntse el, hogy mit csinál. 
Oldja meg lelkiismeretesen, saját belátása szerint úgy problémát, hogy mindenkinek jó 
legyen. 
 
Zagyva Ferencné: A testület tudomására jutott a törvénytelenség, és utasította az 
intézményvezetıt. Ezzel lezártnak tekintem az ügyet. Zárt ülés következik. 
 
Zagyva Józsefné: Mindenképpen el kell mondanom pár észrevételt. Engem zavart, hogy a 
lakosság már bent ült a tanácskozó teremben, és a testület jött be késve utolsónak. Szerintem a 
képviselıknek elıbb kellene érkezniük. 
A másik dolog, meghalt egy közmunkás, és a testületi tagok közül senkit nem láttam a 
temetésén.  
A harmadik észrevételem a tiszteletdíj emeléssel kapcsolatos. A képviselıi feladatokat el 
lehet látni társadalmi munkában is, és ha megbízási díjat kapnak érte, azt köszönjék meg.   
 
Koska Pál: Az elhunyt közmunkás temetésére sajnos nem tudott elmenni, de 15 ezer forintot 
felajánlott a temetés költségeire. 
 
Orosz Sándor: Igaz, valóban késve érkeztünk, elkövettük azt a hibát, hogy megvártuk 
egymást. Máskor elıbb be fogunk jönni. A közmunkás temetésére azért nem mentem el, mert 
nagyon nehezen viselem. Más temetésekre is ezért nem járok. 
 
Szünet után 
 
Folyószámla hitelkeretrıl  
 
Zagyva Ferencné: A hitelkeretbıl a mai nappal 3.693 ezer forintot használtunk fel, 
novemberben már kevesebb lesz a kifizetendı bér is. A normatíván felül még hozzá kell tenni 
2 millió forintot. A játszótér 4,5 millió forint. 
 
Kovács Dániel: Össze kellene szedni azokat az adatokat, hogy miket kell még kifizetni, és 
milyen bevételeket vár még az önkormányzat. Kérem így az utolsó negyedévet, továbbá, hogy 
milyen kifizetések történtek a hivatalban az elmúlt két hónapban. Képviselıtársaimmal 
szeretnénk kerekebb képet kapni arról, hogy mennyire van szükség a hitelkeret megemelésére. 
Nem kevés összegrıl van szó, azt oda majd vissza is kell tenni. Aztán minden egyes 
önkormányzati alkalmazottnak szeretném látni a bérét, és a béren kívüli juttatását. Ugyanis ha 
az emberek azzal támadnak rám, hogy meg kell szorítani a költségvetést, és ezt a képviselık 
tiszteletdíjánál kell kezdeni, és sajnálják tılem azt a 2 ezer forintot, akkor én is szeretném 
megnézni: hol lehet a nadrágszíjon szorítani. Persze gondolom, ezt nem csak én, hanem a 
másik három képviselı is látni szeretné, mert azért ülünk itt, azért vállaltuk el a munkát, hogy 
a falunak egy kicsit jobb sorsa legyen.   
 
Zagyva Ferencné: Bozó Ferencné ezeket az adatokat megmutatja, már beszéltünk is vele 
errıl. A strand pályázati 15 millió forintot ki kellett fizetni, ezért volt szükséges a 
hitelkerethez hozzányúlni. Ezt fel kellet vállalnia az elızı testületnek, hogy a fürdıt 
fejleszteni tudjuk. Évekig nem kellett felhasználnunk belıle, csak most. A 15 millió forint is 
vissza fog térülni. 
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Kovács Dániel: Hogyan? 
 
Zagyva Ferencné: A strandfejlesztési beruházás elsı számlájának lehívásakor. 
 
Orosz Sándor: Igazad adok Kovács Dánielnek. Szeretnénk látni, hogyan mőködik ez a hivatal, 
mennyi a mőködési költsége? 
 
Koska Pál: A strandra máskor is kifizettek összegeket, de ez a 15 millió már ne ússzon el. A 
polgármester 100 ezer forintig utalhat át, és arról is tudnunk kell. A hitelkeret felhasználásánál 
is megmondhatjuk, ha nem értünk egyet. Ha van ilyen lehetıség a megemelésre, akkor 
legyen. 
 
Orosz Sándor: Mi sem azt mondjuk, hogy nincs rá szükség, elı kell készíteni a papírokat.  
 
Tarjányi Lászlóné: A polgármester és a körjegyzı fizetése nyilvános adat. Természetesen 
megtekinthetik a képviselık minden alkalmazott fizetését, de azt kéri, hogy az név szerint ne 
kerüljön ki a faluba.  
 
Lénárt László ingatlana melletti  vízelvezetésrıl  
 
Zagyva Ferencné: A Lénárt László kertje végében van egy út a szomszédos ingatlanok 
szélénél. Árvízkor a házakat elönti a víz, ezért Lénárt László kéri, hogy kiárkolhasson. A 
többi telektulajdonosok részérıl felmerültek vitás kérdések és nem járultak hozzá. A lényeg 
az, hogy ki kellene méretni, hol van pontosan az út és milyen széles. Van ott egy osztatlan 
közös tulajdon, az út átkerülne ennek a területnek az alsó részére, itt van az út alatt az áteresz 
is. A kialakításhoz szükség lenne az 522 m2-es telekre, ami Beke István tulajdona, és hajlandó 
eladni, már tárgyaltam vele. Ha megegyezünk, akkor megoldódna a vízelvezetés. Ha a testület 
felhatalmazza a tárgyalásra és a vásárlásra, kéri, kézfelnyújtással jelezzék. 
 
A képviselıtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
224/2010. (X.28.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Bükkszék Egri úton lévı földterület megvásárlásáról Beke István tulajdonossal tárgyalást 
folytasson, és a tárgyalás eredményérıl a testületet tájékoztassa. 
Határidı: értelemszerően 
Felelıs: polgármester 
 
Kovács Béla kérelme 
 
Zagyva Ferencné: Kovács Bélának nem ez az elsı kérelme a strandon lévı elıtetı 
lebontásának ügyében. A 90-es években készítette el ezt a tetıt, most le szeretné bontani. 
Csak azt nem értem, hogy miért nem akkor érvényesítette ezt a kérését, amikor a bérleményét 
visszaadta. Ezt akkor kellett volna tisztázni.  
 
Kovács Dániel: Megjegyzem, hogy nem kívánok részt venni a szavazásban, tartózkodni 
fogok. A családban nem beszélünk ilyen dolgokról, döntse el a többi képviselı. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az elıtetı lebontásához nem kell engedély az építési hatóságtól. Az épület 
viszont az önkormányzat tulajdona.  
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Zagyva Ferencné: Az az aggályom, hogy ha megengedjük most a bontást, akkor más is jöhet 
ilyen kéréssel.  
Aki egyetért azzal, hogy ha az épület majd egyszer bontásra kerül, abból az elıtetı Kovács 
Bélát illeti, kérem, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselıtestület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
225/2010. (X.28.) önkormányzati  h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete kinyilvánítja, hogy amikor a jövıben 
elrendeli a strandfürdı területén tulajdonában lévı büfé lebontását, az építményen lévı elıtetı 
Kovács Béla Bükkszék, Fürdı út 10. szám alatti lakost illeti meg. 
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl kérelmezıt értesítse. 
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte 
Felelıs: polgármester 
 
Orosz Sándor: Kedden találkozunk a bizottság két külsıs tagjával, mikor tehetik le az 
esküjüket? 
 
Zagyva Ferencné: Akár kedden is. 
 
Orosz Sándor: Az összes ülés jegyzıkönyvét kérem, ahol a salvus kútról, illetve a fürdırıl 
szó van. Az elsı tollvonásig vissza kell menni. 
Javasolom, hogy a közétkeztetéshez közmunkásokkal helyben próbáljuk megtermelni a 
zöldségeket, krumplit, húst. A testület is hozhat létre szövetkezetet. Ehhez tudnom kell, hogy 
mennyi a nyersanyagnorma, mennyi a nyersanyag felhasználás? Ha helyben termelnénk meg, 
akkor nem menne ki a pénz a szállítókhoz, és a földeken nem lenne gaz. Meg tudja ezt nekem 
valaki mutatni? 
 
Zagyva Ferencné: Az élelmezésvezetı megmutatja, a nyersanyag felhasználást pedig a 
felhasználási kartonokról meg tudod nézni. 
 
Dr. Katona Miklósné: A közmunkásokat lehetne alkalmazni a helyben termeléshez, az 
önkormányzatnak van földje is, és kihangsúlyozom a lényeget, hogy minden vegyszer mentes 
legyen.  
 
Koska Pál: Jónak tartom az ötletet, és támogatom.  
 
Orosz Sándor: Már korábban említettem, hogy erre érdemes lenne létrehozni egy 
szövetkezetet is. Én felvállalom magamra az egész megszervezését. 
A hivatal lenti helyiségét komolyan gondoltam, amikor a polgármestertıl képviselıi irodának 
kértem. 
 
Dr. Holló Eszter: Ha a képviselık megmondják, hogy mikor lesz fogadóórájuk, az alatt az idı 
alatt  Barta Pálné és Bozó Lászlóné máshol fog tartózkodni. 
 
Orosz Sándor: Nem a kocsmában akarom megbeszélni a részleteket, ha rendelkezésemre áll 
ez a helyiség. A tőzoltóság ügyén is sokat dolgozom, és ne a saját telefonomat kelljen már 
használnom. Kérdezem, ha valahová hivatalos ügyben el kell mennem, akkor a költségtérítés 
hogyan mőködik?  
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Zagyva Ferencné: Az útiköltséget el lehet számolni, miután én engedélyeztem. 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott. 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Zagyva Ferencné                                                  Tarjányi Lászlóné 
Polgármester                                                         körjegyzı 

 


