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A 118/2010 (08.13.) számú határozat módosításáról - a játszótér 
beruházásról 

228/2010. (11.04.) 
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és Szerzıdést Vizsgáló Eseti Bizottsága létrehozásáról 
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester 
 Dr Katona Miklósné képviselı 
 Koska Pál képviselı 
 Kovács Dániel képviselı 
 Orosz Sándor képviselı 
 
Távolmaradását bejelentette: - 
                                                                                                                           
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyzı 

     Holló Eszter Júlia aljegyzı 
Meghívott vendégek: Dr Novák Rudolf ügyvéd 
   Magdus Szabolcs helyi lakos 
                                                                
Lakosság részérıl megjelent: 15 fı 
                                                                       
Jegyzıkönyvvezetı: Holló Eszter Júlia 
 
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden képviselı jelen van, a 
testület határozatképes. Elmondja a napirendi pontokat, melyeket az idı rövidsége miatt 
írásban nem küldtek ki. .1. A folyószámla hitelkeret megemelése. 2. A játszótér pályázat 
beruházás 3. Eseti bizottság létrehozása Megkérdezi, hogy a testület egyetért-e a meghívóban 
kiküldött napirendi pontokkal. 
 
 
A képviselı-testület egyhangúlag egyetértetett a  kiküldött napirendi pontok tárgyalásával. 
 
I. napirendi pont: Folyószámla hitelkeret emelés 
 
Zagyva Ferencné: Az elmúlt 4 évben nem merült fel ilyen jellegő probléma, hogy a 
hitelkeretet növelni kellett volna. Azonban a strand fejlesztés pályázathoz terveket és 
pályázati dokumentációt kellett készíttetni, melynek van költsége, 15 millió forint, és ezt ki 
kellett fizetni. Ha a beruházás megvalósul, a pályázati támogatásból ezt a költséget is fedezni 
tudja az önkormányzat. Továbbá elkészült a játszótér beruházás, mely utófinanszírozásos, így 
elıbb a számlákat ki kell egyenlíteni és csak utána hívható le a támogatás. 
 
Kovács Dániel: Ha a strand pályázat nem ér célba, akkor a 15 millió forintot mivel pótolja az 
önkormányzat? 
 
Zagyva Ferencné: A terv készen van, és egy következı pályázathoz is beadható, hiszen 
kompletten rendelkezésre áll a pályázati anyaggal együtt. 
 
Kovács Dániel: nem tudja pontosan milyen állami normatívákra lehet számítani, elég lesz-e 
ez a hitelkeret az év zárásához. 
 
Zagyva Ferencné: Ezt az összeget pontosan nem lehet elıre meghatározni, de havonta 
körülbelül 1 millió forintot kell az önkormányzatnak az állami normatíván felül fizetnie a 
bárköltségekre, szociális támogatásokra. 
 
Kovács Dániel: Csak arra kíváncsi, hogy mire elég a 20 milliós hitelkeret, nem szeretné, ha 
felélné az önkormányzat. 
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Zagyva Ferencné: Százezres tételeket a strand beruházáshoz biztosan ki kell majd fizetni, 
például közbeszerzési eljárás, vagy egyéb szakértık díjára. Amint visszatérülnek az egyes 
pályázati támogatások úgy visszatöltıdik a hitelkeret is. 
 
Kovács Dániel: Azt hiányolja, hogy nem tudja milyen kondícióval kapja a hitelkeretet az 
önkormányzat, így nem tudják mirıl szavaznak. 
 
Tarjányi Lászlóné: Már jelenleg van hitelkeret szerzıdése az önkormányzatnak, és csak a 
felvett összeg után kell fizetni kamatot. Van egy rendelkezésre állási díj is, ami minimális. 
(Az ülés végén ismerteti ezek összegét: a múlt negyedévben a hitelkamat 19.043.- Ft volt, a 
rendelkezésre állási díj, 6.149.- Ft) 
A polgármester asszony a múlt ülésen ismertette a várható költségeket, és a normatív 
támogatás összegét, valamint a kiadásokat. Ha a folyószámla hitelkeretet nem emelik meg, 
félı, hogy a már  benyújtott számlákat nem tudják kifizetni. 
 
Kovács Dániel: jelenleg 10 millió forintos a hitelkeret. Ebbıl mennyit használtak fel? 
 
Zagyva Ferencné: 6 millió forintot. 
 
Kovács Dániel: Hol tart a közbeszerzés, úgy tudja október 31.-én járt le a második kör 
határideje? 
 
Zagyva Ferencné: Most már direktben lehet tárgyalni azokkal akiket érdekel ez a hitelnyújtás. 
Már elırébb jutott a tárgyalásokkal. December 20.-a a szerzıdéskötési határidı. 
 
Dr. Katona Miklósné: mennyi kifizetetlen számla van? 
 
Zagyva Ferencné: Egy-két héten belül körülbelül 300.000.- Ft-ot kell kifizetni számlákra. És a 
játszótér beruházás számlái jönnek még pluszban. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ismételten kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa ıket hogy milyen 
bankkal tárgyal és hol tartanak a tárgyalások. Ott szeretnének lenni amikor a tárgyalások 
zajlanak. 
 
Zagyva Ferencné: Természetesen tájékoztatni fogja ıket, végsı esetben ismételten kérik majd 
a támogatási szerzıdés megkötésének határidı hosszabbítását. 
Mivel nincs több kérdés így szavazásra teszi fel a folyószámla hitelkeret szerzıdés 
növelésérıl szóló javaslatot. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
226/2010 (11.04.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete hitelkérelmet nyújt be az Eger és Környéke 
takarékszövetkezet felé a folyószámla hitelkeretének 10.000.000.- Ft-ról 20.000.000.- Ft-ra 
való növelésére. Fedezeteként az eddigiekben is fedezetül szolgáló Faluházat, Kertmozit, és a 
gázcsere telepet ajánlják fel. 
A testület megbízza a polgármestert a hiteldokumentáció elkészíttetésével és benyújtásával. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: azonnal 
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Kovács Dániel: Szeretne szavazatához hozzáfőzést tenni, melyet szó szerint kér 
jegyzıkönyvezni. Hozzáfőzi szavazatához, hogy október 19.-én a folyószámla hitelkeret 3,5 
millió forint volt. A polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy körülbelül másfél millió 
forint kifizetetlen számla van, mely mínusz számlaösszeg így hozzávetılegesen 5 millió 
forint. Ezen kívül még ki kell fizetni a játszótér beruházást, mely hozzávetıleges 5 millió 
forint, agy a folyószámla hitelkeret 10 millió forintja már a z új testület munkába állásakor ki 
volt merítve. Erre az új testültre hagyták a hitelkeret megemelését. Az elızı testület 
gazdálkodását érintı dolgok miatt, de nekik kell most felvállalni. 
 
Dr Katona Miklósné: Csatlakozik az elızı felszólaláshoz. 
 
Zagyva Ferencné: Akkor ismételten elmagyarázza a képviselı úrnak, hogy az elızı testület 
tisztában volt azzal, hogy a strand pályázat benyújtásához a 15 millió forintos tervet és a 
pályázati dokumentációt ki kell majd fizetni, és így fel kell használni a hitelkeretbıl. Azoban 
az elızı testület 0 forintos folyószámlával indult, nem volt 66 millió forint gázpénze, amit 
elkölthetett volna mőködésére. Ha lett volna, nem kellett volna igénybe venni a folyószámla 
hitelkeretet. Azt is látni kell, hogy ha ezek a strand tervek és a strand pályázat nem ksézül el, 
akkor most nem lenne 500 millió forintos pályázati támogatás. 
A 4 év alatt úgy tudott gazdálkodni az önkormányzat hogy nem kellett a hitelkerethez 
hozzányúlni, erre csak az utolsó negyedévben volt szükség. 
 
Dr. Katona Miklósné: ha nem lett volna a gázpénz felhasználva, akkor a strand Kft már régen 
csıdbe ment volna És most már nincsen iskola sem, amihez évi 10-20 millió forintot hozzá 
kell tenni. 
 
Zagyva Ferencné: Ez így van, azonban ha Dr. Katona Miklósné polgármestersége alatt nem 
lett volna a gázpénz felhasználva akkor a folyószámla hitelkerethez kellett volna nyúlni. A 
volt polgármester nem tehette volna meg hogy mőködésre költi el azt a pénzt. 
 
Koska Pál: Dr. Katona Miklósné képviselı társához intézi a szavait: A tárgyalásokon a 
bakokkal véleménye szerint mindenkinek ott kell lenni, nem csak a másik három 
képviselınek. İ például arról sem tudott hogy  a mai bizottság megalakulásakor külsıs 
tagnak az ügyvéd urat kérték fel. Hangsúlyozza hogy a mindenki az mindenki legyen ne csak 
3 képviselı. 
 
II. napirendi pont: Játszótér pályázat költségeinek módosítása: 
 
Zagyva Ferencné: A játszótér beruházás elkészült, apróbb utómunkák lesznek még. A 
pályázat összköltsége annak a gumiburkolatnak a megvásárlásával és lefektetésével 
emelkedett amit az egyik játszótéri eszköz alá kértek homok helyett.  
A két évvel ezelıtt beadott pályázat összköltségétıl emiatt 416.817.- Ft-al magasabb összegre 
jön ki az összköltség.  
 
Dr. Katona Miklósné: Kérdezi, hogy az elızı testület döntött-e errıl a módosításról? 
 
Zagyva Ferencné: Az elızı testülettel kint voltak a játszótér épülésekor és akkor közösen 
eldöntötték hogy megfelelıbb a gumiburkolat mint a homok. 
 
Kovács Dániel: Kérdezi, hogy a hidat és a parkosítást tartalmazza-e a pályázati összköltség? 
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Zagyva Ferencné: A parkosítás benne van a pályázatban, a hidat a Bükkszék 
Idegenforgalmáért Egyesület készítteti el a jótékonysági bálján összegyőlt pénzbıl. 
 
Kovács Dániel: Ez az összeg fedezi a hidat? 
 
Zagyva Ferencné: A bálon 416.000.- Ft győlt össze, a híd 400.000.- Ft-ba fog kerülni. 
Ha nincs több kérdés felteszi szavazásra az elıterjesztést. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
227/2010. (11.04.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete módosítja 118/2010 számú határozatát, és a Bükkszéki 
69 hrsz-ú ingatlanon a játszótér építés költségeit az alábbi összeggel fogadja el: 
A játszótér bruttó összköltsége 4.987.464.- Ft, melybıl a pályázati támogatás 3.656.502.- Ft. 
A testület felhatalmazza a polgármestert a korábban megkötött vállalkozói szerzıdések 
alapján a számlák kifizetésére. 
Felelıs: polgármester 
Határidı: értelemszerően 
 
III. napirendi pont: Eseti Bizottság megalapítása 
 
Zagyva Ferencné: Ahogyan korábban azt megbeszélték egy eseti bizottságot hoznának létre, 
mely visszamenılegesen vizsgálja a Salvus víz kitermeléséhez kapcsolódó ügyeket, 
vízfelhasználást és az önkormányzati vagyon felhasználását. Átadja a szót Orosz Sándor 
képviselınek, mint elıterjesztınek. 
 
Orosz Sándor: Egy olyan bizottságot szeretne elıterjeszteni, mely 5 fıbıl áll, két külsıs 
taggal. A megválasztandó két külsıs tag jelen van, így az eskütételüknek akadálya nincs. A 
bizottság elnökének Kovács Dánielt, a képviselı tagoknak pedig Koska Pált és Orosz Sándort 
javasolja. A külsıs tagoknak Dr. Novák Rudolf ügyvédet, és Magdus Szabolcs helyi lakost 
javasolja. A bizottság lényege hogy mivel az elmúlt 20 év stranddal kapcsolatos beruházásait, 
szerzıdéseit vizsgálná, így ne vegyen részt benne korábbi vagy mostani polgármester. A neve 
legyen: Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete Salvus Víz Kitermelését, 
valamint a Gyógyfürdıt Érintı Összes Testületi Döntést és Szerzıdést Vizsgáló Eseti 
Bizottság. 
A bizottság neve tartalmazza a feladatait, a mőködésének határideje 2011. február 28.  
Ez igazából jogi vizsgáló bizottság lenne, nem pénzügyi. 
 
Dr. Novák Rudolf: Pénzügyileg lehet kifogástalan a strand eddigi mőködtetése, de lehetséges 
hogy jogilag kifogásolható. Véleménye szerint 4 hónap elegendı arra, hogy ezeket 
megvizsgálják. Ha nem akkor kérik a testülettıl a határidı hosszabbítását. Elmondja, hogy 
alapvetıen polgárjogi ügyvéd, van kitekintése a vizes beruházásokra is. Köszöni a felkérést és 
a bizalmat. 
 
Zagya Ferencné: Szeretné tudni, hogy anyagi juttatásra igényt tart-e munkájáért? 
 
Dr. Novák Rudolf: Nincs erre igénye. Ha a testület a bizottságnak díjazást állapít meg, akkor 
természetesen ugyanúgy mint a többiek elfogadja. Ha nincs tiszteletdíj akkor ı sem kér, ez 
így korrekt. 
 
Zagyva Ferencné: Köszönettel veszi a választ. 
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Tarjányi Lászlóné: Természetesen, ha sikerül feltárni valamit, amellyel kapcsolatban jogi 
lépés merül fel, úgy már lehet tárgyalni juttatásról, ha jogi képviseletet vállal az ügyvéd úr. 
 
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszi fel az eseti bizottság megalakulását. 
 
A képviselı-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
228/2010. (11.04.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Képviselı-testülete az alábbi eseti bizottságot hozza létre: 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete Salvus Víz Kitermelését, valamint a 
Gyógyfürdıt Érintı Összes Testületi Döntést és Szerzıdést Vizsgáló Eseti Bizottsága 
A bizottság 5tagból áll, feladatai: a Salvus víz kitermelését és a gyógyfürdıt érintı összes 
testületi döntés vizsgálata, valamint a strandfürdı mőködtetésével kapcsolatosan az 
önkormányzat és a Bükkszék Termálstrand Kft által kötött szerzıdések vizsgálata. A 
bizottság mőködésének határideje: 2010.11.04.-tıl 2011. február 28.-ig 
Elnöke: Kovács Dániel 
Tagjai: Koska Pál és Orosz Sándor képviselık 
Külsıs tagjai: Dr. Novák Rudolf és Magdus Szabolcs 
A bizottság a vizsgálatok le zártával munkájáról készítsen jelentést a képviselı-testület felé. A 
bizottság ülései összehívásáért és mőködtetéséért a bizottság elnöke felelıs. 
Felelıs:a bizottság elnöke 
Határidı:2011.02.28. 
 
Zagyva Ferencné: Felkéri a külsıs tagokat hogy tegyék le az esküt. 
 
Dr. Novák Rudolf és Magdus Szabolcs az alábbi esküszöveg elmondásával bizottsági tagok 
lettek: 
„Én…..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!) 

 
 
Több napirend nem volt, az ülést a polgármester bezárta. A munka az eseti bizottság ülésével 
folytatódott tovább melyrıl külön jegyzıkönyv készült. Feljegyzés készült Suha Tamás és Sály 
Petra bükkszéki lakosok kérelmérıl, melyet a lakosság bevonása nélkül kértek tárgyalni. 

 
K.m.f. 

 
Zagyva Ferencné                                                  Tarjányi Lászlóné 

Polgármester                                                          körjegyzı 


