JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 25.-én
16.00 órakor tartott nyílt ülésén.

Határozat száma
184/2011.(X.25.)
185/2011.(X.25.)
186/2011.(X.25.)
187/2011.(X.25.)
188/2011.(X.25.)
189/2011.(X.25.)

Tárgya
Az Ifjúsági Tábor 2012. évi szállás és étkezés díjairól
Folyószámlahitel iránti kérelemről
Heves Megyei Kormányhivatalnak küldendő levélről
Salvus vízzel kapcsolatos ügyekben eljárásról
Horgossal kötendő testvértelepülési szerződésről
Közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítéséről
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Orosz Sándor képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző
Meghívott vendég: Szarvas Dénes könyvvizsgáló
Lakosság részéről megjelent: 6 fő
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy minden képviselő jelen
van a testület így határozatképes. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti
napirendi pontok tárgyalását.
I. napirendi pont: Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól
Zagyva Ferencné: Minden képviselő megkapta Szűcsné Lehóczky Julianna strandvezető
írásos beszámolóját. A strandvezető kívánja szóban kiegészíteni a beszámolóját?
Szűcsné Lehóczky Julianna: A beszámolóban minden benne van, ha bármilyen kérdés
merülne fel, arra szívesen válaszolok.
Zagyva Ferencné: Úgy látom, hogy senki nem kíván kérdezni, az ülés előtt taggyűlést tartott a
testület, erről tárgyaltunk. Aki elfogadja a strandvezető beszámolóját, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a
beszámolóját az idegenforgalmi idény tapasztalatairól.

strandvezető

Zagyva Ferencné: Bozó Lászlóné táborvezetőtől is írásos beszámolót kapott a képviselő
testület. A táborvezető kívánja szóban kiegészíteni a beszámolóját?
Bozó Lászlóné: Röviden annyit, hogy a legsürgősebb a zuhanykabinok javítása, a kabin
műanyag oldalfalai teljesen tönkrementek. Sok vendég panaszkodott a nyáron a kabinok rossz
állapotára. Kérem a testület tagjait, találjuk valami megoldást, hogy legalább egy altáborban
meg tudjuk oldani a javítást. A tábor bevételével kapcsolatban végleges számadatokat még
nem tudok mondani, szeptember 30-ig a szálláson 3.688.443 forint nyereség, az étkezésen
920.329 forint nyereség keletkezett, de még év végéig keletkeznek kiadások.
Orosz Sándor: A tábor kivásárlására felvett hitel törlesztésével hogyan állunk?
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Bozó Lászlóné: A 4. negyedéves törlesztő részlet, 1.200.000 forint nincs még kifizetve.
Zagyva Ferencné: A tábor kivásárlására felvett hitelt negyedévente törlesztjük. Egy évben
4.600.000 forint a törlesztő részlet. 2011-ben, eddig 3.400.000 forintot fizettünk ki.
Orosz Sándor: Marad a táborból pénz a hitel befizetése után?
Bozó Lászlóné: Előre láthatólag nem lesz mínuszos, de nem sok bevételre számolhatunk.
Orosz Sándor: A maradék bevételből vásárolj zuhanyzókat.
Zagyva Ferencné: Egy komplett zuhanyfülke drága.
Koska Pál: Olyan anyagból építsük, amit kevésbé lehet tönkretenni. Fel lehetne falazni. Olcsó
falazóelemet kell nézi, és összeírni a legszükségesebb, legsürgősebb munkálatokat.
Katona Miklósné: Ha a strand régi épülete bontásra kerül, abból lehetne zuhanyfülkét falazni.
Bozó Lászlóné: A tűzoltóság ellenőrzést tartott, a hiányzó dolgok pótlására májusig kaptunk
haladékot. A beszerzendő eszközök, papírok több százezer forintba fognak kerülni.
Jó hírrel is szolgálok. Eddig 2 megrendelés érkezett, egy 110 fős csoport 2 éjszakára jön, és
egy másik nagycsoport csendtábort szeretnének tartani.
Orosz Sándor: Az EFOT-ot továbbra is szeretném Éva, ha szorgalmaznád, mert minden évben
más helyszínen tartják, és Bükkszék tökéletes lenne egy állomásnak.
Bozó Lászlóné: Már több e-mailt is írtam nekik, eddig egyre sem válaszoltak.
Dr. Katona Miklósné: Készíts költségvetést, hogy mennyibe kerül a zuhanyzók felújítása.
Zagyva Ferencné: Ha nincs több kérdés, szavazásra teszem fel, aki az ifjúsági tábor
beszámolóját elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta
beszámolóját az idegenforgalmi idény tapasztalatairól.

a

táborvezető

II. napirendi pont: Ifjúsági Tábor 2012. évi árainak meghatározása
Bozó Lászlóné: A testület tagjai kaptak egy kalkulációt. A tábor állapota miatt, nem
gondolom, hogy emelni szükséges a szállásdíjakon. Az étkezés úgy került kiszámításra, és a
tervezetet úgy készítettem el, hogy már a 27%-os áfával számoltam. A 200 fő feletti
csoportoknak az étkezés díjából további 3% kedvezményt javaslok. Szívesebben veszik a
vendégek, ha kedvezményeket adunk nekik. Kérem, mondjátok el a véleményeteket.
Dr. Katona Miklósné: A kedvezmények pluszokban értendőek?
Zagyva Ferencné: Igen. Nincs több kérdés? Aki a tábor 2012. évi szezonjának étkezés, szállás
díjait és az ezekből adható kedvezményeket elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
184/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete az Ifjúsági Tábor 2012. évre szóló árait
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Szállásdíj
Fa és kőépületek
1-2 éjszaka 1695 ft + 305 áfa = 2000 ft/fő/éj
3-5 éjszaka 1525 ft + 275 áfa = 1800 ft/fő/éj
6- éjszaka 1441 ft + 259 áfa = 1700 ft/fő/éj
Vendégház
1-2 éjszaka 2034 ft + 366 áfa = 2400 ft/fő/éj
3-5 éjszaka 1864 ft + 236 áfa = 2200 ft/fő/éj
6- éjszaka 1771 ft + 319 áfa = 2090 ft/fő/éj
100 fő felett +8% kedvezmény a szállás díjából
Visszatérő vendégeknek (3 éven belül) +4% kedvezmény a szállás díjából
Minden 21. fő ingyen szállást kap
Étkezés
Az étkezés 27%-os áfa kulccsal került kiszámításra
Reggeli: 401 ft + 108 áfa = 509 ft/fő/nap
Ebéd:
751 ft + 203 áfa = 954 ft/fő/nap
Vacsora: 501 ft + 135 áfa = 636 ft/fő/nap
100 fő felett +5% kedvezmény az étkezés díjából
200 fő felett további +3% kedvezmény az étkezés díjából
Legalább 6 eltöltött nap után (az első naptól számolva) +5% kedvezmény az étkezés díjából
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és táborvezető
III. napirendi pont: Egyebek
Önkormányzat folyószámlahiteléről
Zagyva Ferencné: A Takarékszövetkezetnél az önkormányzat hitelkeretének
meghosszabbítását évente kérelmezni szükséges. 20.000.000 forint volt a hitelkeretünk, ez
egy korábbi testületi döntés értelmében csökkent a játszótér elkészítéséért átutalt
támogatással. Jelen kérelmünkkel 17.075.000 forint összegű folyószámlahitelt szeretnénk a
takarékszövetkezettől. A fedezetül benyújtott ingatlanok ugyanazok, mint az előző évben. Aki
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
185/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete 17.075.000 forint összegű
folyószámlahitel iránti kérelmet nyújt be a számlavezető Eger és Környéke
Takarékszövetkezethez. A folyószámlahitel fedezetéül a Faluház, a Kertmozi, és a
Gázcseretelep megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanokat ajánlja fel.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a folyószámlahitel iránti kérelmet a
szükséges dokumentumokkal nyújtsa be.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú folyószámlahitel
szerződés aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
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Dr. Katona Miklósné: A Kertmozival lehet valamit csinálni, egyre rosszabb állapotban van.
Zagyva Ferencné: Minden mozdítható dolgot elhoztunk, az ajtó zárva van, de egy mozdulat és
bárki bejuthat. Érkezett már bejelentés, hogy betörtek, de mire kiértünk, nem volt ott senki.
Valószínű, hogy a fiatalok közül járnak ki az épületbe, cigizni, bandázni.
Heves Megyei Kormányhivatalnak küldendő kérelemről
Tarjányi Lászlóné: A kormány, mint azt már több fórumon hallani lehetett változtatásokat
tervez a közigazgatási rendszerben, mely nagymértékben érinti az önkormányzatokat is. A
jegyzők államigazgatási hatáskörét elveszik, járási kormányhivatalok alakulnak, járási
területeket hoznak létre. Az Önkormányzati Törvény Tervezet szerint nagyon sok feladata
módosul, átcsoportosításra kerül. A jelenlegi tervezet szerint azon 3.000 lakos alatti
települések, amelyek azonos járási területen belül vannak, és területileg határosak, közös
hivatalt alakítanak. A kormány koncepciója szerint a kialakításra kerülő járások területe
lehetőleg egyezzen meg a jelenlegi kistérségek területével. Információnk szerint Heves
megyében nem minden esetben javasolják tartani a kistérségi területeket. Elképzelhető, hogy
Sirok az egri járási területhez, Bükkszék viszont a pétervásárai járási területhez fog tartozni.
Zagyva Ferencné: A körjegyzőség polgármestereivel egyeztettünk ez ügyben, és arra
jutottunk, hogy megfogalmazunk egy levelet a Kormányhivatal felé, melyben kérjük, hogy
lehetőség szerint a most körjegyzőségben lévő települések, Sirok, Bükkszék és Terpes egy
járási területbe kerüljön. Bükkszék számára ez azért lenne jó, mert a 3 település és Szajla
összlakossága 3.000 fő felett lenne, így közös hivatalt alakíthatnánk. Nem tudjuk, hogy
milyen járásokat, hogyan alakítanak ki, ez a kérelem csak egy lehetőség.
Dr. Katona Miklósné: A vezető hivatal Sirokban vagy Pétervásárán lesz?
Tarjányi Lászlóné: Ezt, egyenlőre még nem lehet tudni. Azt sem tudjuk, hogy a törvény mit
tartalmaz, úgy tűnik, hogy kirendeltség minden településen működhet, de részletek még nem
ismertek.
Zagyva Ferencné: Felolvasom a megfogalmazott határozati javaslatot, aki egyetért kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A határozati javaslat felolvasása után.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
186/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete azzal a kéréssel fordul a Heves Megyei
Kormányhivatalhoz, hogy a 2013. január 1-től létrejövő járások területének megállapításánál
a jelenlegi Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőséghez tartozó településeket azonos járási
hivatal területéhez sorolják be.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fenti tartalmú levelet juttassa el a Heves
Megyei Kormánymegbízotthoz.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Katona Miklósné: Azért tartózkodtam, mert az emberek szívesebben veszik, ha
Pétervásárára mennek ügyet intézni.
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Salvus kútfúrásról
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat kérelmet adott be, hogy a strandfürdő számára szükséges
Salvus víz kitermelését, saját kútból engedélyezzék. Az ügyben eljáró hatóság I. fokon a
kérelmünket elutasította. A döntés ellen fellebbezéssel éltünk. A napokban kaptuk meg a II.
fok döntését, mely az I. fok döntését helyben hagyta. Dr. Novák Rudolf ügyvéd úrral, aki a
Salvus víz kitermelését, valamint a gyógyfürdőt érintő összes testületi döntést és szerződést
vizsgáló eseti bizottság egyik tagja volt, a Heves Megyei Kormánymegbízotthoz fordulunk,
átbeszéljük a lehetőségeket.
Kovács Dániel: Rendben, de azt kérem, hogy ennek legyen nyoma is. Nevezzük ki Dr. Novák
Rudolf ügyvéd urat ennek az ügynek a lebonyolítására.
Orosz Sándor: Egyet értek Dániellel, az ügyvéd úr legyen megbízva, és a polgármester
asszonnyal együtt járjon el az ügyben. Ez nem azt jelenti, hogy indítsunk pert, de a sorrendet
beszéljétek meg és induljunk el valahogyan. Adjunk hivatalos, testületi megbízást erre
vonatkozóan, az ügyvéd úr díjazásáról pedig a polgármester asszony egyeztessen.
Zagyva Ferencné: Egy elvi döntést hozzunk? Beszéljük meg a részleteket, szerintem vonjuk
be Vancsura Miklóst is.
Orosz Sándor: Igen.
Dr. Katona Miklósné: A fellebbezést az Opál Mérnöki Iroda fogalmazta meg, tudott volna
valami más anyagot beadni?
Zagyva Ferencné: Az anyag nagyon sok új információt tartalmazott, a hatóság érdemi
vizsgálat nélkül utasította el. Akkor aki egyetért azzal, hogy Dr. Novák Rudolfot és Vancsura
Miklóst felhatalmazzuk, hogy a Salvus víz ügyében eljárjanak, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
187/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza Dr. Novák Rudolfot és
Vancsura Miklóst, hogy a Salvus vízzel kapcsolatos ügyekben Bükkszék Község
Önkormányzata nevében, Zagyva Ferencné polgármesterrel egyeztetve eljárjanak.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a döntésről Dr. Novák Rudolfot és
Vancsura Miklóst tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Horgos település leveléről
Zagyva Ferencné: Levelet kaptunk Horgosról, melyben kinyilvánítják azon szándékukat, hogy
Bükkszékkel testvérkapcsolatot kívánnak kialakítani. A két település eddigi jó kapcsolatát egy
a közeljövőben aláírásra kerül testvértelepülési szerződéssel kívánják szorosabbra fonni. Úgy
gondolom, hogy mi is hozzunk egy ilyen határozatot és keresünk egy időpontot a szerződés
aláírására. Aki egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
188/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
Horgos és Bükkszék eddigi jó kapcsolatát egy, a közeljövőben aláírásra kerül testvértelepülési
szerződéssel kívánják megerősíteni.
Megbízza a testület a polgármestert, hogy a döntésről Horgos település elöljáróját értesítse, és
a szerződés aláírásához szükséges lépéseket megtegye.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
ADSL kiépítéséről
Zagyva Ferencné: Egy korábbi testületi ülésen határozatot hozott a testület arra vonatkozóan,
hogy támogatja a településen az ADSL hálózat kiépítését. A szolgáltatót megkerestük, hogy
felvilágosítást kérjünk a kiépítésre vonatkozóan. Azt a választ kaptuk, hogy a közeljövőben
nem tervezik Bükkszék településen kiépíteni az ADSL hálózatot.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
Pályázatokról
Zagyva Ferencné: Az utóbbi időben több olyan pályázatíró cégek által szervezett előadáson
vettem részt, ahol a közeljövőben kiírásra kerülő pályázati lehetőségekről tájékozódhattam.
Mint az már a falugyűlésen is elhangzott, kamerarendszer kiépítésére hamarosan pályázatot
írnak ki. Erre természetesen az önkormányzat pályázni fog. Utak felújítására is lesznek
pályázatok.
Dr. Katona Miklósné: Melyik utcák felújítására pályáznánk?
Zagyva Ferencné: Bem, Templom, Jókai, Béke, Hársfa, Völgy, Vörösmarty és a parkoló.
Dr. Katona Miklósné: A József Attila utat is bele kellene venni.
Zagyva Ferencné: Van egy pályázat, melyben a támogatás mértéke 100%.
Életmódprogramokat támogatnak, településenként 10.000.000 forintot lehet igényelni.
Pályázatírói díjat kell fizetni, kb. 150.000 – 200.000 forint. Egészséges életmód köré
szervezett programokat lehet ebből a pénzből megvalósítani. Fellépőket hozni, előadásokat,
rendezvényeket rendezni. Foglalkozzunk vele?
Koska Pál: Meg kell próbálni.
Tarjányi Lászlóné: A pályázatírói díjat ki kell fizetni, ha nem nyer a pályázat, akkor is?
Zagyva Ferencné: A pályázatíró cég addig ír az önkormányzatnak pályázatot, amíg nem lesz
nyertes pályázatunk.
Orosz Sándor: Mire lehet ezt az összeget felhasználni? Salvus napokra? Strandmegnyitóra? A
rendezvényeinkkel összekötni, azon belül elkölteni. Az előttünk álló időt látva, nem biztos,
hogy máshonnan lenne pénz a rendezvényekre.
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Zagyva Ferencné: Igen, a meglévő rendezvényeket bővíteni lehet.
Orosz Sándor: Akkor foglalkozz vele.
A képviselőtestület egyetértett Orosz Sándor képviselő javaslatával.
Strandfejlesztés kommunikációjának közbeszerzéséről
Zagyva Ferencné: A strandfejlesztés kommunikációs részére közbeszerzést kell kiírni. Dr.
Kónya Tamás 200.000 Ft + áfa összegért vállalja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását.
Dr. Katona Miklósné: Kérem, hogy a projektmenedzsment tagjai nézzék át, hogy van-e még
olyan dolog, amely közbeszerzés kiírását igényli.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy az ügyvéd urat megbízzuk a közbeszerzés
lebonyolításával kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
189/2011. (X.25.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete megbízza a Dr. Kónya Ügyvédi Irodát,
az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 számú projekt keretén belül a „Nyilvánosság biztosítása”
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítására. Ezen tevékenységért a Dr.
Kónya Ügyvédi Iroda részére Bükkszék Község Önkormányzata 200.000 Ft + Áfa munkadíj
megfizetését vállalja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és az összeg
kifizetésére.
Határidő: a munka teljesítése
Felelős: polgármester
Patakmeder tisztításáról
Zagyva Ferencné: Pár hónapja a Széki patak mellett lévő telektulajdonosoknak kiküldtünk
egy levelet, melyben kértük hozzájárulásukat ahhoz, hogy a patakmeder rendbetételéhez a
területükre gépeket beengedjenek. A 80 kiküldött levélből 36 érkezett vissza.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
Bem József úti árok tisztításáról
Dr. Katona Miklósné: A Bem József út végén a kiárkolással hogyan állunk? Arról volt szó,
hogy szintezni szükséges az árkot. Az utolsó telket vásárolja meg az önkormányzat, és úgy
egy csövet lefektetve a Széki patakba bevezethetjük a vizet.
Zagyva Ferencné: Nem szükséges a telket megvásárolni, elég csak egy csövet lefektetni.
Koska Pál: A legutolsó telek körbe van kerítve.
Dr. Katona Miklósné: A szennyvíz kialakításnál is sajátított ki az önkormányzat földeket, ez
is egy lehetőség ebben az esetben.
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Tarjányi Lászlóné: Azokat a területeket az önkormányzat megvásárolta.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
Ravatalozó hűtőjéről
Bozó Lászlóné: A ravatalozóban a hűtő megint elromlott. A szerelő azt mondta, hogy nincs
értelme javítani, mert a gáz párolog el belőle, a belső részt kellene kicserélni.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.
087. hrsz.-ú földútról
Dr. Katona Miklósné: A 087 hrsz.-ú földút egy szakaszon el van kerítve. Az út önkormányzati
tulajdon. Kérem, hogy nézzünk utána, és oldjuk meg a problémát.
Zagyva Ferencné: Utána nézünk, és ha jogtalanul elkerítették, intézkedünk.
A képviselőtestület egyetértett a polgármester javaslatával.
Kiviteli tervdokumentációról
Dr. Katona Miklósné: A kiviteli tervdokumentáció nyomtatott formában megérkezett már az
önkormányzathoz?
Zagyva Ferencné: Elektronikusan és DVD-n megkaptuk, papír alapon a műszaki ellenőrnél
van átvizsgálás alatt, mivel ez az ő feladata, ehhez mi laikusok vagyunk. Az erről készült
tervátadás- átvételi jegyzőkönyvet részünkre megküldték.
Dr. Katona Miklósné: Tervátadás-átvételt küldött a ZalaArt Építész Iroda, hogy náluk van a 3
példányban, de itt nincsen semmi.
A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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