JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 31-én,
16,00 órakor tartott nyílt ülésén.
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3/2011.(I.31.)

Az
önkormányzat
alpolgármesterének
szavazatszámláló bizottság létrehozásáról

4/2011.(I.31.)

Az önkormányzat alpolgármesterének megválasztásáról

5/2011.(I.31.)

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár mozgókönyvtári
beszámolójának elfogadásáról

6/2011.(I.31.)

A Földhivatalnál 0122 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba történı
bejegyzésének kérésérıl, illetve a Bem út csapadékvíz elvezetésének
megoldásáról

7/2011.(I.31.)

Sportpálya feletti terület Trans Hungária Maraton versenyzıi részére
2011.08.17-20-i idıszakra használatra adásáról

8/2011.(I.31.)

Háziorvos részére szolgálati lakás biztosításának feltételeirıl

megválasztására

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
Lakosság részérıl megjelent: 24 fı
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Zagyva Ferencné: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy minden
képviselı jelen van, a testület határozatképes. Kérdem a testületi tagokat, hogy a meghívóban
szereplı napirendi pontok tárgyalásával egyetértenek-e?
A képviselı-testület egyhangú szavazással egyetértett a meghívóban szereplı napirendek
tárgyalásával.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évi
költségvetésének I. fordulós tárgyalása
Zagyva Ferencné: A képviselıkkel az elmúlt hetekben tételesen végigtárgyaltuk a
költségvetést. Szőkös év lesz, csak a tavalyi szinten terveztünk, béremelés senkinek nem lesz,
szőkítettünk, elhagytunk különféle költségeket. Figyelembe kell azt is venni, hogy a 2011-es
évben egyes adónemektıl is elesik az önkormányzat. Végül sikerült úgy összehozni a
költségvetést, hogy a bevételi és kiadási oldal összhangban legyen. A fı szempont a
strandfejlesztés, ennek függvényében lehet mindent tervezni. Az alaptevékenység a fontos, de
azért ha lesz 90-95 %-ban támogatott pályázati kiírás, akkor megpróbáljuk az önrész
biztosítását. A megújuló energia megvalósítása szempontjából az önkormányzat mindegyik
intézményét felmérik. Különösen áramdíjra megy el sok pénz. A Széchenyi tervben vannak
most ilyen jellegő pályázati kiírások, és ha találunk megfelelıt, akkor arra az önrészt
mindenképpen össze kell kaparni. Túl sok fejlesztést a szőkös költségvetés miatt nem lehet
betervezni. A testületi tagok véleményét is kérem.
Orosz Sándor: A múlt héten több napot is eltöltöttem a költségvetés készítésével. Nagyon
szigorú takarékosságra lesz szükség, a gáz, áram és telefon költség lefaragása a legfontosabb.
A vezetékes telefon használatát vissza kell szorítani, ezzel kapcsolatosan a polgármester már
intézkedett is. Égıcserékkel, különféle alternatív dolgokkal kell a költségeket csökkenteni. A
faluháznál is sokat fizetünk a gázért.
Zagyva Ferencné: Az igazság az, hogy nem a lebeszélt költség sok, hanem a vezetékes
telefonok alapdíja. Mobilokkal, flottás megoldással tervezzük kiváltani a vezetékes
telefonokat.
A nyersanyagnormát ebben az évben nem emeljük.
Dr. Katona Miklósné: A költségvetés készítésénél az influenzám miatt nem voltam jelen, de
tájékozódtam, és kitartok amellett, hogy az állatorvoshoz hasonlóan a gyermekorvosi
szolgálat költségei is legyenek benne.
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A másik megjegyzésem, hogy a közutakhoz kevés összeg van betervezve, a Templom utat fel
kell újítani.
Zagyva Ferencné: A Templom utat csak pályázat segítségével tudjuk megjavíttatni.
Dr. Katona Miklósné: Önrészre is kell pénz, azért szükséges a költségvetésbe erre többet
tervezni, mert a Templom út így nem maradhat.
Zagyva Ferencné: A kátyúzásra van ez az összeg. A Templom út annyira leromlott állapotban
van, hogy csak pályázati összegbıl lehet teljesen felújítani.
Az állatorvos költségeit azzal mérsékeltük, hogy heti két alkalomról egy alkalomra
csökkentettük a kiszállását.
A gyermekorvossal kapcsolatosan az elmúlt ülésen már döntöttünk.
Dr. Katona Miklósné: A gyerekorvos havi 10 ezer forintért vállalná a kijárást, ennyit lehet
rááldozni. Ez az én véleményem.
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a 2011. évi költségvetés I. fordulós tárgyalásán
elhangzottakat, és az indokolási lapok tartalmát elfogadja, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
1/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évi költségvetésének I. fordulós
tárgyalásán elhangzottakkal egyetért, az indokolási lapok tartalmát elfogadja.
Felhívja a képviselıtestület a polgármestert, hogy a végleges költségvetés tervezetét ezek
alapján készítse el.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: polgármester
Dr. Katona Miklósné: Azért tartózkodtam a szavazástól, mert a 2011. évi költségvetést csak a
mozgó gyermekorvosi szolgálat költségeinek betervezésével tudom elfogadni.
II. napirendi pont: A helyi civil szervezetek 2011. évi támogatásáról pályázat kiírása a
15/2009. (VIII.31.)önkormányzati rendelet alapján
Zagyva Ferencné: A rendelet alapján pályáztatni kell a helyi civil szervezeteket. Az
idegenforgalmi egyesület kimarad, mivel én vagyok az elnöke. A határozati javaslatot
megkapták a képviselık, aki egyetért a pályáztatással, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi civil szervezetek támogatásáról
szóló 15/2009. (08.31.) számú rendelete alapján pályázatot ír ki a bejegyzett bükkszéki
székhellyel rendelkezı civil szervezetek támogatására 2011. évre. A pályázatot a rendelet 1.
számú melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani, csatolni kell mellé az adatlapban
megjelölt dokumentumokat, továbbá a szervezet 2010. évben végzett tevékenységérıl szóló
szöveges beszámolóját különös tekintettel a tavalyi évben kapott támogatás felhasználására. A
pályázat benyújtásának határideje 2011. február 28., hiánypótlási határidı 5 nap.

3

A testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a honlapon és a hirdetıtáblán tegye
közzé.
Felelıs: polgármester
Határidı: február 3.
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzata alpolgármesterének
megválasztása (titkos szavazással)
Zagyva Ferencné: Az Ötv. elıírja, hogy alpolgármestert az alakuló ülésen választani kell.
Észrevételt kaptunk a kormányhivataltól, hogy amíg nem történik meg a választás, a testület
mulasztásos törvénysértést követ el, tehát lépnünk kell. Minısített többségi szavazat
szükséges az alpolgármester megválasztásához. A titkos szavazás lebonyolítására
szavazatszámláló bizottságot kell választani.
Javaslatot teszek az alpolgármester személyére: Koska Pál képviselı.
Ugyanakkor javaslom, hogy a titkos szavazás lebonyolítására válasszunk szavazatszámláló
bizottságot, elnökének Kovács Dánielt, tagjainak dr. Katona Miklósnét és Orosz Sándort
megválasztani. A titkos szavazás lebonyolítására szünetet rendelek el, helyéül az aljegyzıi
irodát javaslom. Aki egyetért a javaslataimmal, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
3/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete az alpolgármester választás titkos
szavazásának lebonyolítására létrehozott szavazatszámláló bizottság elnökének Kovács
Dánielt, tagjainak dr. Katona Miklósnét és Orosz Sándort megválasztotta.
Megbízza a bizottságot, hogy a titkos szavazást bonyolítsa le.
Határidı: azonnal
Felelıs: bizottság tagjai
A szünetet követıen:
Zagyva Ferencné: Megkérem Kovács Dánielt, a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy
ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Kovács Dániel: Ismerteti, hogy 5-en vettek részt a titkos szavazásban, 5 az érvényes szavazat.
3 fı szavazott a jelöltre, 2 fı pedig ellene.
Zagyva Ferencné: Az ismertetett eredmény alapján megállapítom, hogy Bükkszék Község
Önkormányzat Képviselıtestülete 3 igen és 2 nem szavazattal Koska Pált alpolgármesterré
megválasztotta.
4/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete Koska Pált alpolgármesterré
megválasztotta.
IV. napirendi pont: Egyebek
Bród y Sándor Megyei Kön yvtár mozgókön yvtári beszámolója
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Zagyva Ferencné: A kiküldött anyagban megkapták a képviselık a beszámolót. A
mozgókönyvtár lényege, hogy minél több könyv kerülhessen a kistelepülések könyvtáraiba.
Háromhavonta cserélik a könyveket, így jobb az ellátás, ez egy jól mőködı rendszer.
Elismerıen nyilatkoztak a megyei könyvtár vezetıi a bükkszéki könyvtárról, ami
egyértelmően Szepesi Orsolya munkáját dicséri.
Aki elfogadja a mozgókönyvtári beszámolót, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár 2010. évben, a községben végzett mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítésérıl szóló
beszámolóját elfogadja.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtárat értesítse.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
Csaja Irén hel yi lakos csapadékvíz elvezetési kérelme
Zagyva Ferencné: Kérem az aljegyzıt, hogy ismertesse Csaja Irén kérelmét, és az eddig
történteket.
Dr. Holló Eszter: Elıször az a kérdésem Csaja Irénhez, hogy zárt ülésen kéri-e ügye
tárgyalását?
Csaja Irén: Nem ragaszkodom a zárt tárgyaláshoz, a kérésemet nyílt ülésen terjesztettem elı.
Dr. Holló Eszter: A testületnek kiküldtem az anyagban a kért számításokat, van-e kérdésük?
Koska Pál: Szerintem egyértelmő, amit az aljegyzı leírt.
Kovács Dániel: Kérem az aljegyzıt, hogy a jelenlévık érdekében adjon hangos tájékoztatást.
Dr. Holló Eszter: A Bükkszék Hársfa u. 10. szám elıtt a Hársfa úton nyílt rendszerő
vízelvezetı árok áll rendelkezésre. Az ingatlan háta mögött végig magántulajdonban lévı
telkek húzódnak. A körzeti földhivatalnál bejegyzett vázrajz szerint az említett magántelkek
elé tervezve van egy út, melynél meg lehetne oldani a vízelvezetést, azonban az út
kialakításáért és vízelvezetésért felelıs vállalkozó, a Synt Invest Kft éppen felszámolás alatt
áll.
Amennyiben az önkormányzat közvetlenül a Hársfa u. 10. szám mögött vízelvezetı árkot
kíván kialakítani, úgy a magántelkekbıl kisajátítással kell az árok területét elvennie és
megvásárolnia.
1. Így 10 teleknél telkenként 32.000.- Ft-al számolva a kisajátítás költsége 320.000.- Ft.
2. A földhivatali bejegyzések átvezetése a tulajdoni lapon 10*6.600.- Ft összesen:
66.000.- Ft
3. Az ügyvédi költség az adásvételi szerzıdések elkészítésénél körülbelül 16.000.- Ft
4. Nyílt árok kialakítása szilárd burkolat nélkül 1500-2000 eFt/fm, összesen (150
folyóméternyi árok kialakításával számolva): 225.000.- 300.000.- Ft
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Így összesen a kérelmezı által kért árok kialakítása legkevesebb 627.000.- Ft-ba kerülne,
mely nem hajtható be a tulajdonosokon, hiszen az önkormányzat lenne az, aki
magánterületüket felhasználva akar csapadékvíz elvezetést kialakítani.
Zagyva Ferencné: Kérem a testület véleményét.
Koska Pál: Az önkormányzat lehetıségei végesek, ekkora költséget nem tudunk felvállalni.
Kovács Dániel: Én szeretnék mindenkin segíteni, de köztudott, hogy folyószámla hitelhez is
hozzá kellett nyúlnunk. Azt hittem az elején, hogy ennek a vízelvezetı ároknak a létesítése
kevesebb költségbıl is kijön, de az elhangzott összeg most nem fér bele a szőkös
költségvetésünkbe.
Zagyva Ferencné: A képviselık voltak kint a területen és megnézték. Az ottani
telektulajdonosok nem tehetnek arról, hogy a kérdéses területre folyik a víz. A kerítés alapja
alacsony és le van süllyesztve a Csaja Irén telke, tehát ez is oka, hogy a víz oda folyik.
Csaja Irén: Az a kerítés jól van megcsinálva, azt a bizonyos földet le kellett szedni, mert
egyébként a házba folyt volna be a víz. Nekem, ha ebbıl károm lesz, és a biztosító nem fizet,
majd perre megyek az önkormányzattal. Olyan fal, mint az enyém, máshol is van.
A csapadékvíz elvezetés az egész falu problémája, mert tılem lefelé folyik a víz, a település
központjába fog bezúdulni, és valahol meg kell állítani. Az Egri út másik oldalán is ugyanez a
helyzet. Ez tehát nem csak az én problémám, hanem mindenkié lesz, és el kellene kezdeni
megoldani.
Zagyva Ferencné: Lehet pereskedni az önkormányzattal, de a víz mindenképpen a falu
központjába jön, mert völgyben van, lejtıs a terület. Mindenkinek saját magának kell
megoldania az ingatlanán a csapadékvíz elvezetését. Ebben a rendkívüli idıjárásban kár nem
érte a települést, mert az önkormányzat sokat tett a víz elvezetésének érdekében. Az biztos,
hogy a falun végig kell menni és megnézni: a kialakított árkok rendben vannak-e. A
rendkívüli csapadékkal pedig nem sokat lehet tenni. A csapadékvíz elvezetés teljes megoldása
is pályázat kérdése, meg kell keresnünk hozzá a forrásokat.
Csaja Irén: Állampolgári jogom volt a kérelem beadása, megkaptam a választ, köszönöm.
Kovács Dániel: Az Egri úton valóban siralmas állapotban van a csapadékvíz elvezetés. A
terület a Synt Invest Kft tulajdonában van, mely felszámolás alatt áll, és lehet, hogy majd
idıvel az önkormányzatra vár a probléma megoldása.
Dr. Katona Miklósné: 2006-ig is sok probléma volt a csapadékvíz elvezetéssel, melyeket
akkor is igyekeztünk megoldani. Most sincs olyan ülés, ahol ez a téma ne merülne fel.
Meg lehet fontolni, hogyan lenne kedvezı a kisajátítás. Könnyebben lehetne kialakítani a
vízelvezetést most, mert azon a területen még nincsenek kialakított telkek, az egyik oldal
szabad. Talán most szívesebben eladnák a tulajdonosok, mert még nem lakták be.
Javasolom, hogy legalább egy-egy településrészre próbáljunk pályázni. Ha 10%-os önerıvel
csak a község egy részére sikerülne megoldani, már az is nagy segítség lenne. Ha a
telektulajdonosokkal beszélnénk és sikerülne a terület kisajátítása, be lehetne adni
pályázatként. Úgy tudom elfogadni, hogy a következı ülésen lássuk már, hogy hová lehetne
erre pályázni.
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Zagyva Ferencné: Van, aki figyeli ezeket a pályázati kiírásokat. Jelenleg egy 95%-os
támogatottságú pályázatról van információ, ennek a megerısítésérıl várok visszajelzést.
Orosz Sándor: A környezetvédelmi államtitkár mondta, hogy 13 ezerre tervezik felfejleszteni
az árvízvédelemben dolgozók számát. Közülük választják ki településenként az ún.
csatornaıröket, akik a vízelvezetık tisztántartásáról gondoskodnak majd, és az
önkormányzattól kapnak fizetést, 5 MD forint van rá elkülönítve. A szélsıséges idıjárás miatt
országszerte problémák vannak, és kérdéses, hogy ide mikor fog eljutni a pályázat.
Dr. Katona Miklósné: Ha kicsi összegre pályázunk, lehet, hogy nagyobb esélyünk lenne a
nyerésre. Semmit nem veszítünk vele, nézzük meg, győjtsük össze ezeket a területeket, és ha
megfelelı pályázat van, adjuk be.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a kisajátítás költségeit az önkormányzat vállalja
fel, kéri kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 1 igen, és 4 nem szavazattal a kérelmet elutasította.
Dr. Katona Miklósné: Azért szavaztam igennel, amit már az elızıekben elmondtam, mivel
olyan kis területrıl van szó, amit most könnyebben meg tudnánk valósítani, és lehet, hogy a
késıbbiekben ezt nem 320 ezerért, hanem 3 200 ezerért sem kapnánk meg, tehát most vegyük
meg.
Bem út fol ytatásának vízelvezetésérıl
Zagyva Ferencné: Kérem az aljegyzıt, hogy ismertesse Pozsik József kérelmét a Bem út
csapadékvíz elvezetésérıl.
Dr. Holló Eszter: A Bem út végi csapadékvíz elvezetés lényege emlékeztetıül: A Bem u.
folytatása a 0122 hrsz-ú saját használatú út, melyhez tartozik egy vízelvezetı árok, ami a Bem
utca és a domboldal csapadékvizét bevezeti a patakba. Ennek az ároknak a szintezése nem
megfelelı, jelenleg visszafelé folyik benne a víz.
A Bem utcában lakók, hogy pincéik és telkeik vizesedését elkerüljék, az egyik
magántulajdonban lévı külterületi szántón keresztül vezették el a csapadékvizet – jóval
rövidebb úton – és ezért a telek akkori tulajdonosának fizettek. Ez az árok kialakítás nem
került rá a tulajdoni lapra, bár a jelenlegi tulajdonos tudomással bírt róla hogy a megvenni
kívánt szántó ingatlanon egy vízelvezetı árok van.
A telek jelenlegi tulajdonosa Pozsik József meg kívánja szüntetni ezt az árkot, mert a víz
folyamatosan mossa el az árok partját, és így a tulajdonában lévı földet.
A múlt hónapban még a 0122 hrsz-ú út tulajdonviszonya nem volt tisztázott, mostanra
kiderült, hogy a régen megszőnt Búzakalász MGTSz fölhasználati joga van rá bejegyezve. A
testület, amennyiben ebben a részben polgárjogi problémában segítséget akar nyújtani,
dönthet úgy, hogy kéri az út földhivatali bejegyzését saját maga számára, így a vízelvezetı
árok is az önkormányzat tulajdonába kerül. Az árok megfelelı szintezésével - esetleg
átalakításával/mélyítésével - megoldható lenne a Bem utca és a mögötte lévı domb
csapadékvíz elvezetése. Ha alapul vesszük, hogy egy nem burkolt nyílt árok kialakítása 15002000.- Ft/fm, akkor erre a már meglévı mőtárgyra véleményem szerint körülbelül 50.000.Ft-ot kellene költenie az önkormányzatnak.
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Koska Pál: Vagy a Pozsik József területén tudnának betoncsövet lerakni, vagy a meglévı
árkot kitisztítani. Az utóbbi megoldás gazdaságosabb.
Dr. Katona Miklósné: Én is azt mondom, hogy az árok szintezését kell megoldani.
Zagyva Ferencné: A megszőnt tsz útja az önkormányzaté lesz, de az adminisztratív része még
nincs rendben.
Dr. Holló Eszter: Az adminisztrációt a földkiadó bizottság fogja egyben megcsinálni.
Dr. Katona Miklósné: Már rég nincs kárpótlás és földkiadó bizottság. Az önkormányzatnak
kell kérni a földhivataltól a tulajdonba kerülést és a bejegyzést.
Tarjányi Lászlóné: Annak idején a tsz felszámolója írt egy levelet, hogy kezdeményezi a tsz
tulajdonában lévı utak önkormányzati tulajdonba kerülését. A földhivatal azonban csak akkor
jegyzi be, ha az önkormányzat is kérvényezi. Utóbbiról azonban a földhivatal nem
tájékoztatta az önkormányzatokat.
Dr. Katona Miklósné: A földhivatal ezeknek az utaknak az adatait kiadja. Hozzunk rá egy
határozatot, akkor nem egyenként fog bekerülni a testület elé, hanem minden földút egyszerre
az önkormányzat tulajdonában lesz.
Zagyva Ferencné: Ha nincs földkiadó bizottság, akkor van helyette más, aki a szükséges
adminisztrációt elvégzi, és utána kérheti az önkormányzat a tulajdonba vételt, illetve a
bejegyzést. Ezt az információt kaptam utoljára.
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat kérje a földhivataltól a bejegyzést, és az árkolást
megoldjuk, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Egri Körzeti Földhivatalnál
kérelmezi a 0122 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba történı bejegyzését.
A Bem utca és a mögötte lévı domb csapadékvíz elvezetését a 0122 hrsz-on lévı árok
megfelelı szintezésével oldja meg.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl az Egri Körzeti Földhivatalt,
valamint Pozsik József helyi lakost értesítse.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
Kölesszói víztározó ellenırzésérıl
Zagyva Ferencné: Az Észak-magyarországi Természetvédelmi Felügyelıség kérelmünkre
felülvizsgálja a Kölesszói víztározó engedélyét. Voltunk kint a helyszínen a Tarnavölgyi
Társulás igazgatójával, aki elmondta, hogy megfelelınek látja az üzemeltetést, és felhívta
Hammer István figyelmét, hogy köteles továbbra is a Vízügyi Igazgatóság által elıírtaknak
megfelelıen üzemeltetni a víztározót.
Koska Róbert: Érdeklıdik a polgármestertıl: azt nem kérdeztétek meg, hogy ha átszakad a
gát, akkor ki fizeti meg a kárt?
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Zagyva Ferencné: Ezért kértük, hogy ellenırizzék a szabályozást is.
Dr. Katona Miklósné: Ha meglátjuk a pályázati kiírást, és lesz megfelelı 95 %-os
támogatással, érdemes lenne megvásárolni a víztározót a falunak.
Zagyva Ferencné: Vásárlásra nem nagyon adnak pályázati pénzt.
Dr. Katona Miklósné: Ez nem halastó, hanem záportározó, végül is egy védmő tulajdonjogát
szerezné vissza az önkormányzat.
Orosz Sándor: Igen, mindenféle engedély nélkül építették meg, és jelenleg üzemeltetik úgy
ahogy. Kérdezem, hogyan kerülhetett egy záportározó egyáltalán magántulajdonba?
Ne menjünk el szó nélkül mellette, vizsgálják meg az üzemeltetést, vannak határidık és biztos
lesznek kötelezettségei Hammer Istvánnak is, pl. biztosítást kell kötni.
A falura katasztrófavédelmi terv készítését is elıírták, melynek valószínő komoly költségei
lesznek.
Zagyva Ferencné: Mindegy, hogy Hammer István vagy az önkormányzat üzemelteti a
záportározót, a vízügyi hatóság által kiadott szabályozást kell betartania. Szerintem Hammer
Istvánnak ez csak nyőg, szívesen megválna tıle.
Sportaktív Sportiroda Kft kérése
Zagyva Ferencné: Megkereste a Sportaktív Sportiroda Kft azzal, hogy hegyi kerékpárversenyt
szeretnének szervezni, „Trans Hungaria Maraton 2011. augusztus 17-20.” elnevezéssel. Több
napon keresztül tart, és Bükkszék lenne az egyik állomás. Egy napot töltenének el a
településen, a sportpályát és a feletti területet kérik. Az önkormányzatnak semmilyen
költségébe nem kerül, és reklámnak jó.
Kovács Dániel: Mikor lenne a verseny?
Zagyva Ferencné: Augusztus 17-20-ig. A második nap érnének Bükkszékre, délután 3 óra
körül érkeznének, másnap délelıtt távoznának. Csak területet kérnek, biztosan lesz, aki
elmegy közülük a strandra, vásárolni fognak, tehát valamennyi bevételt is jelent.
Aki egyetért azzal, hogy a sportpálya feletti részt a kért idıpontra odaadjuk, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a tulajdonában lévı bükkszéki
sportpályát, és az feletti területet a Trans Hungária Maraton versenyzıi részére 2011.
augusztus 17-20-ig terjedı idıszakra használatra adja.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a Sportaktív Sportiroda Kft-t
(Budapest) értesítse.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
Háziorvos kérése
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Zagyva Ferencné: Felolvasom a háziorvosunk levelét, melyben szolgálati lakást kér.
Koska Pál: A háziorvos vállalkozó, kapjon szolgálati lakást abban az esetben, ha vállalja,
hogy a családjával bejelentkezik Bükkszékre.
Kovács Dániel: Szolgálati lakás van, ha bejelentkeznek, nincs akadálya.
Zagyva Ferencné: A régi orvosi rendelıt a strandfejlesztéskor szeretnénk értékesíteni. Ha el
kell adni valamit, ez az épület jöhet szóba. A rendır melletti épületre pedig sokat kell költeni.
Aki egyetért azzal, hogy amennyiben a háziorvos Bükkszékre bejelentkezik a családjával,
akkor keressük a lehetıséget a szolgálati lakás biztosítására, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2011. (I.31.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselı-testülete a háziorvos részére, szolgálati lakás
biztosítására lehetıséget keres azzal a feltétellel, ha dr. Szabó József a családjával a
településre költözik, és Bükkszéken lakcímet létesít.
A testület megbízza a polgármestert, hogy fenti döntésérıl a háziorvost értesítse.
Határidı: jegyzıkönyv elkészülte
Felelıs: polgármester
Zagyva Ferencné: Tájékoztatásképpen elmondom, hogy a strandfejlesztéssel kapcsolatban 2-3
hete a Magyar Fejlesztési Banknál tárgyaltam. Korábban az volt a helyzet, hogy csak a
kereskedelmi bankon keresztül lehetett hitelt kapni. Január 1-tıl már közvetlenül is ad hitelt a
fejlesztési bank, jelenleg ez van folyamatban. A közbeszerzés kiírása a kivitelezıre
folyamatban van, most véleményezik, amikor jóváhagyják, akkor kell feltenni a közbeszerzési
értesítın.
Az irányító hatóságnál is voltam, biztosítottak arról, hogy ha módosítani kell a határidıt, lesz
rá lehetıség.
A játszótér ellenırzésénél mindent rendben találtak, nagyon alaposak voltak, mindent
lefényképeztek. Az elszámolással szintén maximálisan meg voltak elégedve.
A Fehér testvérektıl megvásárlásra került az a terület, mely hagyaték után derült ki, hogy
magántulajdon és benyúlik a strand területére. A fejlesztés miatt a területi viszonyokat
mindenképpen rendezni kellett, sikerült a vételárból 100 ezer forintot lealkudnom, így 515
ezer forintért megvásároltuk és már be is van jegyezve az önkormányzat nevére.
Orosz Sándor: Emlékeztetem a polgármestert, hogy január közepére lett tervezve Klinger
Jánossal a tárgyalás a helybéliek fürdésével kapcsolatban. Parádról még mindig járnak a
busszal.
Zagyva Ferencné: Köszönöm, hogy szóltál, felhívom Klinger Jánost.
Dr. Katona Miklósné: Hol tart a gyógyszerszoba engedélye?
Zagyva Ferencné: Az ÁNTSZ-hez három feljelentés is érkezett a gyógyszerszobával
kapcsolatosan. Nem véletlenül húzódik eddig, ma is beszéltem a fıgyógyszerésszel.
Dr. Katona Miklósné: Van m2 határ megszabva?
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Zagyva Ferencné: Igen, 25 m2 és nekünk 21 m2 van plusz 5 m2 raktár. Korábban értelmezési
problémák is voltak, ha még a mosdóhelyiséget is belevesszük, akkor 38 m2-ünk van. Nagyon
furcsa, hogy máshol egy gyógyszerszekrényre megadják az engedélyt, nekünk pedig ennyi
bürokratikus feltételt szabnak.
Orosz Sándor: Mindenesetre nagyon jól informáltnak kellett lenni a feljelentınek, ha ilyen
pontosan tudta a m2 különbséget, vagy le kellett mérnie.
Dr. Katona Miklósné: A használatbavételi engedélyt mivel utasították el?
Zagyva Ferencné: Nem utasították el.
Csaja Irén: Észrevételezem, hogy a költségvetésben a bevételi és a kiadási fıösszeg nem
hangzott el. Számok nélkül hogyan, és mirıl dönt a testület?
Zagyva Ferencné: A költségvetés elsı fordulóját a képviselık több órán át tárgyalták, a
költségvetés még nincs elfogadva, a következı ülésen, a második fordulóban hangzanak el a
végsı számok, és akkor fog dönteni a testület.
Csaja Irén: Az önkormányzat által támogatott állatorvos vállalkozó?
Zagyva Ferencné: Igen.
Csaja Irén: Ha vállalkozó, akkor miért kell az útiköltségét is támogatni, és ha kihívják, a
házaknál is felszámolja a kiszállást.
Zagyva Ferencné: Úgy lenne jó, ha sokszor kellene jönnie az állatorvosnak, olyan sokan
gazdálkodnának a településen. Egyébként nem számolja fel házaknál csak a
gyógyszerköltséget. A kötelezı kutyaoltás teljesen más kategória, nem ide tartozik.
Csaja Irén: Megnézte a jegyzıkönyveket az interneten, és több hibát is talált. Miért nincs itt
jegyzıkönyv hitelesítı?
Dr. Holló Eszter: Nem kötelezı.
Csaja Irén: A 2010. november 4-ei jegyzıkönyvben benne van, hogy rendkívüli ülés és nem
küldtek ki meghívót. Aztán késıbb szerepel benne, hogy a meghívóban lévı napirendi
pontokat elfogadják. Ha lenne jegyzıkönyv hitelesítı, és többen átolvasnák, nem fordulnának
elı ilyen hibák.
Dr. Holló Eszter: Ez legyen a legnagyobb hiba egy jegyzıkönyvben.
Csaja Irén: Mi van a strandról ellopott 4 millió forinttal?
Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérségtıl belsı vizsgálatot kértünk.
Csaja Irén: Mit lehet a vizsgálattól remélni, mire terjed ki?
Zagyva Ferencné: Mindenre.
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Szőcsné Lehóczki Julianna: Megjegyzem, hogy ebben a lopási ügyben a rendırség nem
megszüntette, hanem felfüggesztette az eljárást.
Orosz Sándor: A belsı vizsgálat után továbbvisszük az ügyet, ezt a lopást nem lehet annyiban
hagyni.
Csaja Irén: Köszönöm a tájékoztatást.
Szünet után
Tarjányi Lászlóné: Az SZMSZ-t át kell dolgozni, kérem a képviselıket, hogy a módosításhoz
győjtsék az anyagot, a javaslataikat.
Dr. Katona Miklósné: Kérem, hogy az Arany János útra egy figyelmeztetı tábla kerüljön ki,
ami megtiltja az úttesten való szánkózást, mert életveszélyes!
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyzı
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