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Zagyva Ferencné: Szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. A meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalásában annyi változtatást kérnék, hogy, mivel Dr. Szabó
József háziorvos még nem érkezett meg, cseréljük meg az első és második napirendi pontot.
Kovács Dániel képviselő megérkezett.
Zagyva Ferencné: Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a testület határozatképes.
Aki a módosítással együtt elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok
tárgyalását azzal a módosítással, hogy az első és a második napirendi pont tárgyalása
megcserélődik.
Dr. Katona Miklósné: Jelezni szeretném, hogy megnéztem a 2011. március 29-i testületi ülés
jegyzőkönyvét, és a teraszos rész eladásánál a jegyzőkönyvben úgy szerepel, hogy a testület 5
igen szavazattal hozzájárult a strand területén lévő teraszos rész értékesítését. Erről szavazás a
hangfelvétel alapján nem történt, voltak kérdések, vélemények, kérések.
Zagyva Ferencné: Ehhez én is szeretnék hozzászólni, de majd csak az egyebek napirendi
pontban.
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évi
költségvetési beszámolójának és rendeletének elfogadása
Zagyva Ferencné: Az Államháztartásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzat éves
gazdálkodásáról beszámolót kell készíteni, melyet a képviselőtestület fogad el. A 2010. évi
gazdálkodásunkról megállapítható, hogy az önkormányzat a törvényben előírt kötelező,
valamint a képviselőtestület által vállal feladatait folyamatosan teljesítette. A fejlesztések,
felújítások határidőre megvalósultak, ezt segítette, hogy a benyújtott pályázataink nagyrészt
sikeresek voltak. Az Önkormányzat működését az államtól normatív módon, kötött
felhasználási céllal kapott támogatásból, helyi adókból, az átengedett központi adókból, egyéb
saját bevételekből, átvett pénzeszközökből biztosítja.
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Dr. Szabó József háziorvos megérkezett.
Zagyva Ferencné: Az Önkormányzat bevételei 95.9%-ra teljesültek, ezen belül a vállalkozásai
93.87%, míg az alaptevékenységé 97.9%. A bevétel a tavalyi évhez képest növekedést mutat.
A helyi adók esetében 97.8%-os teljesítést mutat az idegenforgalmi adó, 69.16%-ot az
iparűzési adó valamint 100%-ot a gépjárműadó, ami összességében rosszabb eredménynek
mondható az előző évnél, az iparűzési adó tekintetében. A normatívákat teljes egészében
megkaptuk.
A kiadások mértéke 90.85% volt, ez a tavalyi év adatához képest alacsonyabb,
takarékosabbnak mondható a gazdálkodásunk. Az alaptevékenységek kiadása 93.12%-ra
teljesült. Kiadásoknál legfőbb szempont volt az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása,
valamint a tervezett fejlesztések megvalósulása.
Bevételi oldalon a teljesítés 171.073.000 forint volt, ezen belül a vállalkozási tevékenységé
23.074.000 forint. A teljesített kiadás 162.730.000 forint volt, ezen belül a vállalkozási
tevékenységé 19.568.000 forint.
A beszámolóból kitűnik, hogy a nehézségek ellenére is eredményesen gazdálkodtunk,
tervezett feladatainkat sikerült megvalósítani, a fejlesztések területén jelentős beruházások
valósultak meg. Ezúton köszönöm meg a képviselőtestület tagjainak, a hivatal dolgozóinak,
az önkormányzat valamennyi alkalmazottjának a munkáját.
Szarvas Dénes: A képviselő-testület feladata a 2010. évi költségvetés beszámolójának
megtárgyalása és rendeleti rangra emelése. Ehhez szükséges a könyvvizsgálói véleményezés
is, melyet törvény ír elő. Az elmúlt hetekben elvégeztük a zárszámadás könyvvizsgálatát
részben helyszíni vizsgálattal és adatok bekérésével. A könyvvizsgálói jelentés nyilvános,
abba bárki betekinthet. A pénzügyi helyzete az önkormányzatnak kiegyensúlyozott. A 2010.
évről szóló beszámoló a jogszabályoknak megfelel, megalapozott, a testületnek javaslom
elfogadásra.
Zagyva Ferencné: A testület tagjainak az elmúlt napokban lehetőségük volt Bozóné Anikóval
átbeszélni a költségvetési beszámolót, vannak még kérdéseitek?
Dr. Katona Miklósné: Kérdezném, hogy az ÉRV-vel szemben fennálló 1.500.000 forint
kötelezettségünk valós?
Zagyva Ferencné: Az ÉRV a vízórák cseréjét mindig a használati díj terhére végzi. A vízórák
cseréje nem arányosan kerül elosztásra 4 évre, hanem van olyan év, amikor többet, van olyan
év, amikor kevesebb vízórát cserélnek. Így történt, hogy a 2010. évben magasabb összeg jött
ki, mint amennyi a használati díjunk. Ez ügyben már beszéltem az ÉRV vezetőjével, és abban
maradtunk, hogy a 2011. és a 2012. év használati díjának terhére fogják átvezetni ezt az
1.500.000 forintos tételt.
Orosz Sándor: Indítványozom, hogy a Széki Lapok következő számában az itt el hangzó
számadatok kerüljenek bele.
Zagyva Ferencné: Aki Bükkszék Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóját és rendeletét, valamint a könyvvizsgáló jelentését
171.073.000 forint tejesített bevétellel, 162.730.000 forint teljesített kiadással, ezen felül a
vállalkozási tevékenység 2010-es évi költségvetési végrehajtását 23.074.000 forint teljesített
bevétellel, 19.568.000 forint teljesített kiadással elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:
BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
5/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a 2010. évi költségvetése végrehajtásáról
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, 82. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
I. fejezet
Általános rendelkezések
1. §.
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
készült beszámolót
171.073.000 Ft teljesített bevétellel
162.730.000 Ft teljesített kiadással
Ezen belül a vállalkozási tevékenység 2010. évi költségvetése végrehajtását
23.074.000 Ft teljesített bevétellel
19.568.000 Ft teljesített kiadással
j ó v á h a g y j a.
II. fejezet
A beszámoló címrendje
2. §.
Az önkormányzat bevételi előirányzatai teljesítését az 1. számú melléklet szerinti
részletezéssel hagyja jóvá. Az intézményi bevételek részletezését az 1/a számú melléklet
tartalmazza. Az önkormányzat és intézményei jóváhagyott létszámadatait a 5. számú
melléklet tartalmazza.
3. §.
Az önkormányzat kiadási előirányzata teljesítését a 3. számú melléklet szerinti részletezéssel
hagyja jóvá, mely tartalmazza az önálló költségvetési szerv, a részben önállóan gazdálkodó
intézmények előirányzatait és az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi
kiadások előirányzatait is.
III. fejezet
Pénzmaradvány megállapítása
4. §.
(1) Az önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát – 7.567. 000 Ft-ban állapítja meg, melynek
levezetését a 11. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2010. évi vállalkozási tevékenység eredményét – 474.000 Ft-ban
állapítja meg, melynek levezetését a 11. melléklet tartalmazza.
5. §.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlegét a 4. és 4/A. melléklet, a vagyonmérlegét
a 12. és 12/A. melléklet tartalmazza.
6. §.
Felhívja az önkormányzat a polgármestert, hogy a pénzmaradvánnyal a 2011. évi költségvetés
módosítására tegyen javaslatot.
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IV. fejezet
Záró rendelkezések
7. §.
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
B ü k k s z é k, 2011. április 28.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző

Dr. Katona Miklósné: Azért tartózkodtam, mert mielőtt az önkormányzat elfogadja a saját
költségvetését előtte, minden társulás költségvetését is el kell fogadnia. Az óvoda esetében én
nem tudtam elfogadni a beszámolót, mivel azt nem fogadtam el, így ezt sem tudom elfogadni.

II. napirendi pont: Háziorvosi beszámoló a 2010. évi munkáról, tapasztalatokról
Dr. Szabó József: Köszöntök mindenkit, elnézést a késésért. A 2010. évi beszámoló nem csak
Bükkszéket érinti. Számadatok tekintetében 3 körzet - Bükkszék, Terpes, Szajla – van
levezetve. Az érthetőség miatt felosztottam pár tételt, kitértem a terhes gondozásra, az óvodás
és iskolás gyermekek egészségére, a közegészségügyre és a haláloki statisztikákra.
2010 februárjában vettem át a praxis működtetését Dr. Katona Miklóstól. Fejlesztéseket
terveztem, amelyek közül párat már meg is tudtam valósítani, utólag is köszönöm a
képviselőtestület támogatását, amelyet az EKG készülék megvásárlásához nyújtott. A
gyógyítás bizalmi munka, úgy érzem sikerült a betegekkel jó kapcsolatot kialakítani.
Feladatom még a háziorvosi szakvizsga letétele.
Orosz Sándor: Itt szeretném megköszönni a doktor úrnak, a szemétégetés témakörében
nyújtott szakmai segítséget.
Bozó Lászlóné: Én a lakosság nevében köszönném meg a doktor úr áldozatos munkáját. Ha
segítségre van szükség bármikor hívhatjuk, érdeklődik az emberek iránt, és ez egy beteg
embernek nagyon jól esik.
Zagyva Ferencné: Köszönjük a beszámolót. Jó egészséget, kitartást és türelmet kívánok. Aki
Dr. Szabó József 2010. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

III. napirendi pont: Hivatal működtetés költségei
Tarjányi Lászlóné: A 2011. március 29.-i testületi ülésen kérte a testület, hogy számoljuk ki a
hivatal működési költségeit, valamint az esetleges változtatás anyagi kihatásait. Minden
testületi tag megkapta az írásos beszámolót. Vannak kérdéseitek?
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Orosz Sándor: Egy indítványom lenne, zárt ülés formájában a munkaköri leírástól kezdve a
munkabérekig, teljes, átfogó képet szeretnék kapni a körjegyzőségben dolgozó emberek
munkájáról. Érthető a körjegyzőasszony beszámolója. Az 592.000 forint mozgókönyvtári
tétel, hogyan került a beszámolóba?
Tarjányi Lászlóné: Zárt ülés az általad említett témában nem tartható. A köztisztviselők
munkabére és a munkaköri leírása nyilvános. Nyilvános ülésen bármikor tárgyalható.
Javasolnám, hogy egy másik ülésen tárgyaljátok meg, biztosítsuk a dolgozók részvételét is.
A mozgókönyvtári ellátáshoz valóban kapunk a kistérségtől támogatást, de a könyvtár
működtetése nem csak annyiba kerül, mint amennyi támogatást kap az önkormányzat. Az
épületet működtetni kell – pl. karbantartás, víz-, gáz-, villanydíjak -, a könyvtáros tiszteletdíját
is fizetni kellett eddig. Azóta, amióta a könyvtárost nem kell külön tiszteletdíjjal alkalmazni,
hanem, mint köztisztviselő munkaköri leírásába belekerült a könyvtári feladatok ellátása, ez
az összeg, ami a tiszteletdíj és azok járuléka, megmarad. Ha nem olyan dolgozót alkalmazunk,
akinek ez benne van a munkaköri leírásába, akkor ezt a költséget biztosítani kell a
könyvtárosnak. Az 592.000 forint jelenleg megtakarításként jelentkezik.
Zagyva Ferencné: A közeljövőben megtartjuk a köztisztviselők munkájával foglalkozó
testületi ülést.
Tarjányi Lászlóné: Szajla Község Önkormányzata levélben megkereste a körjegyzőséget,
hogy esetleg be kívánnak lépni a körjegyzőségbe. A belépés feltételeiről tárgyalni kellene
minél előbb, nyilván Szajla községnek is van elképzelése arról, hogyan szeretne belépni a
körjegyzőségbe. A körjegyzőségnek is ki kell alakítani egy közös álláspontot. Ahhoz, hogy
érdemben tárgyalni tudjunk, előbb tisztázni kellene, hogy Bükkszéknek mi a terve? Kíván-e
továbbra is a körjegyzőség tagja lenni, vagy önálló hivatalt alakít. Ez a döntés összefüggésben
van a Szajlai Önkormányzattal is, mivel, ha, Bükkszék Önkormányzat képviselő-testülete
2012. január 1-től önálló hivatalt szeretne, akkor, gondolom, nem kívántok abban a döntésben
részt venni, hogy Szajlát fogadja-e a másik két település vagy sem. Ha viszont szeretne
maradni Bükkszék a körjegyzőségben, akkor azt kellene tudni Terpes, Sirok és Szajla
településeknek, hogy Bükkszéknek mi az álláspontja Szajla esetleges társulását illetően.
Orosz Sándor: Június 30-ig kell a döntésünket meghozni?
Tarjányi Lászlóné: Június 30-ig már három döntést kell meghozni, egyik döntés Szajláé, akik
eldöntik, hogy be szeretnének-e lépni a körjegyzőségbe, a másik döntés pedig, hogy a
körjegyzőség elfogadja-e a társulást. Illetve Bükkszék önálló döntése, hogy szeretne-e kilépni
a társulásból.
Orosz Sándor: Akkor májusban két testületi ülést kell tartani.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

IV. napirendi pont: Az önkormányzat sérelmére elkövetett lopások megelőzéséről
készült vizsgálati beszámoló
Koska Pál: A 2011. március 29-i testületi ülésen kaptam egy felkérést, aminek, bár nem
vagyok nyomozó hatóság, megpróbáltam eleget tenni. Az Önkormányzat tulajdonában lévő
épületeken biztonsági megoldásként csak lakat és zár van. Ezzel nem volt gond, amíg más
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világot éltünk és mások voltak az emberek, jobban figyeltek egymásra. A jelen idő
megköveteli a modern és hatékony védekezést, ami pénz kérdése, de erre áldozni kell, ha nem
akarunk még több betörést. Általános megoldást jelent a térfigyelő rendszer, aminek a
költsége előzetes számítások szerint 1.000.000 forint. Az önkormányzat ezt csak a lakosok,
vállalkozók, támogatók, anyagi segítségével tudja megoldani. Amennyiben erre sor kerül,
remélem, mindenki a saját anyagi helyzete függvényében támogatja a megvalósulást. Az
aprítékoló gépet az önkormányzat hosszú távra kapta kölcsön, nem volt meghatározva, hogy
mikor kell visszaadni. Az egyetlen pozitívum, hogy a Városgondozás Kft. nem kéri a gép árát.
A biztosító az önkormányzat keletkezett kárát 600.000 forint erejéig téríti meg, köszönhető ez
az összeg a jó kapcsolatunknak a biztosítóval. A lopást a mostani elavult védelmi
rendszerünkkel nem lehetett volna megelőzni, bármikor, bárhonnan, bármit elvihetnek. Úgy
gondolom, hogy felelősség terhel mindenkit, akinek módja lett volna változtatni a kialakult
helyzeten, ide értve a mostani és a régi testület tagjait is. A táborvezető rendszeresen kijárt
ellenőrizni, ami az esetleges hibák, időjárás okozta károk észrevételezésére elegendő. Ahhoz,
hogy a lopást megelőzze, a táborban kellett volna tartózkodnia minden éjszaka, ami nem
várható el tőle. A hasonló események elkerülésére az alábbi határozati javaslatokat teszem.
Az önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi gépről, szerszámról készüljön pontos
dokumentáció és fénykép. A gépek, szerszámok tárolása a régi hivatal épületében, vagy annak
udvarán történjen, amit térfigyelő kamerával, mozgásérzékelő lámpával szereljünk fel. A
biztosításunkat bővítsük ki 500.000 forinttal, az idegen tárgy biztosításával, ami a kölcsönkért
gépekre, eszközökre vonatkozik. Tűzzünk ki nyomravezetői díjat, az önkormányzat terhére
elkövetett lopásokkal kapcsolatban. Az összeget javaslom 300.000 forintban megállapítani.
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek és szerszámok gyári száma
leltárilag vezetve van, a rendőrség ezeket az adatokat el is kérte.
Dr. Katona Miklósné: Lássuk el egyedi jelzéssel, egy titkos jellel az önkormányzat kisebb
gépeket.
Fehér Zsolt: Úgy gondolom nem az önkormányzat feladata az, hogy nyomozzon. Hiába
működik polgárőrség a faluban, lopások ugyanúgy előfordulnak, mint bárhol máshol. Ma már
másképp kell védeni az értékeinket, figyeljünk jobban egymásra. A térfigyelő kamerarendszer
kiépítése jó gondolat, az így készült felvételeket csak az arra illetékes hatóság kérésére lehet
kiadni, sem az önkormányzat, sem a polgárőrség senki más nem juthat hozzá, a személyiségi
jogok védve vannak. A polgárőrség és az önkormányzat pályázhatna közösen térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére.
Zagyva Ferencné: Jelenleg térfigyelő kamerarendszer kiépítésére nincsen pályázati lehetőség
az önkormányzatok számára. Civil szervezeteknek szoktak kiírni minden évben, ezt kellene
megnézni. Árajánlatokat kértem cégektől, ha 4 kamerát felszerelnénk, a település egy-egy
végére, és kettőt a központba ez 900.000-1.000.000 forint lenne.
Kovács Dániel: A fényképkészítés nem rossz dolog, mert úgy hallottam nem bírják
beazonosítani az ellopott traktort. Jelenleg itt tart a nyomozás.
Dr. Katona Miklósné: Kell a kamera, akkor is, ha csak egy lesz, vagy kettő, de valahol legyen.
Ahol az értékeinket télire tárolni akarjuk, mindenképpen legyen kamera vagy fényképezzük le
a gépeket.
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Odor József: Korrekt volt a kivizsgálás. Úgy gondolom, hogy személyhez kell kötni a gépek,
szerszámok kiadását. Térfigyelő rendszerre lehetőség lett volna pályázni két éve, de a
körjegyző asszony nem mondta, hogy van ilyen pályázati lehetőség. Sirokba kiépítették,
Bükkszéknek azóta sincs térfigyelő rendszere.
Zagyva Ferencné: Két évvel ezelőtt sem a körjegyző asszonyom múlt, hogy nem pályáztunk.
Az önkormányzat akkor adta be a pályázatát, ha jól emlékszem a hivatal kialakítására.
Ugyanebben a LEKI által kiírt pályázatban volt benne a térfigyelő rendszer kiépítése. Minden
pályázaton nem fogunk pénzt kapni, az önkormányzat akkor egy nagyobb értékű pályázatot
nyújtott be.
Fehér Zsolt: 20 éve lemaradunk olyan pályázatokról, amelyek miatt újjal lehetne egymásra
mutogatni. Például 2002-ben a szennyvíz. Ne essünk abba a hibába, hogy visszafelé
mutogatunk, mi lett volna akkor, ha ezt vagy azt megtettünk volna. Most itt az alkalom
megtehetjük, tegyük meg. Ne nézzünk folyton visszafelé, ne személyeskedjük, ne keressünk
felelőst, hanem menjünk előre.
Tarjányi Lászlóné: Nem a körjegyzőség feladata a pályázatokat továbbítani, azok minden
településen hozzáférhetők, illetve a tájékoztatást minden település külön megkapja.
Bükkszéken is volt és van olyan kolléga, aki a pályázatokat figyeli.
Orosz Sándor: Köszönjük a jelentést Koska Pál alpolgármesternek, kimerítően foglalkozott a
témával.
Zagyva Ferencné: Aki Koska Pál alpolgármester vizsgálati beszámolóját elfogadja, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

V. napirendi pont: Egyebek
Belső ellenőrzésről
Tarjányi Lászlóné: Az Államháztartási Törvény azt írja elő, hogy a költségvetési
beszámolóval egyidejűleg a belső ellenőrzésről is be kell számolni. A belső ellenőrzést
Bükkszék Község Önkormányzata úgy biztosítja, hogy részt vesz a Pétervásárai Kistérség
Többcélú Társulásban. A társulás belső ellenőrök foglalkoztatásával látja el az ellenőrzési
feladatokat. Csatoltam a belső ellenőrök jelentését. 2010. évben Bükkszék Község
Önkormányzatánál semmilyen témában nem volt belső ellenőrzés. Idén, 2011-ben lesz belső
ellenőrzés az önkormányzatnál.
Orosz Sándor: A strandfürdőben történt lopásra is vonatkozik a belső ellenőrzés?
Zagyva Ferencné: Igen. Aki a belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a beszámolót.
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Magyar Fejlesztési Bank részére szándéknyilatkozat
Zagyva Ferencné: A Magyar Fejlesztési Bank kér egy nyilatkozatot az önkormányzattól, hogy
szándékában áll a Termálstrand Kft. törzstőkéjét megemelni. Erre azért van szükség, mert a
Termálstrand Kft. törzstőkéje két éven keresztül negatív volt, így törzstőkét emelni a
gazdasági törvény miatt is szükséges.
Dr. Katona Miklósné: Szó volt róla, hogy emelünk törzstőkét és ez meg is kell, hogy
történjen. A strand előtti park került volna be törzstőke gyanánt, a Termálstrand területéhez,
de kiderült, hogy ez a terület forgalomképtelen. Utána jártatok annak, hogy lehet-e ezt az
állapotot módosítani és miként?
Zagyva Ferencné: Nem történt ez ügyben előrelépés, mert menet közben még sok minden
változhat, lehet, hogy nem lesz szükséges a park területének bevonására. Aki a határozati
javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
81/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete nyilatkozik, hogy az önkormányzati
tulajdonú Termálstrand Kft Bükkszék törzstőkéjét – mivel a kft. két egymást követő évben is
veszteséges volt – a társasági törvényben előírt kötelezettségének eleget téve meg kívánja
emelni.
Ezt a nyilatkozatot a képviselőtestület a strandfejlesztéshez szükséges hitel igénybevételéhez
a pénzintézetnél történő felhasználásra tette.
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Ügyrendi Összeférhetetlenségi
tagjainak megválasztása

és

Vagyonn yilatkozat

vizsgáló

Bizottság

Zagyva Ferencné: A bizottságba Szepesi Orsolya helyett, mivel az önkormányzat
alkalmazásában áll, és Koska Pál helyett, mivel alpolgármesteri tisztséget tölt be, új tagokat
kell választani. Az előző testületi ülésen felmerült Mikuláné Nagy Marianna neve, külsős
tagnak, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
82/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat vizsgáló Bizottság külsős tagjának választja Mikuláné Nagy Mariannát.
Az eddigi külsős tag Szepesi Orsolya lemondását tudomásul veszi.
Felhívja a
képviselőtestület a polgármestert, hogy Mikuláné Nagy Marianna eskütételéről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
Zagyva Ferencné: Koska Pál alpolgármester helyett a Bizottság elnökének javaslom Kovács
Dánielt. Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
83/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat vizsgáló Bizottság elnökének választja Kovács Dánielt. Az eddigi elnök
Koska Pál lemondását tudomásul veszi. Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az
eskütételről gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: körjegyző
A Tornaterem mögötti támfal és a Rákóczi úti támfal elkészítése
Zagyva Ferencné: Az iskola mögötti támfal megerősítésére igényeltünk támogatást a vis
maior keretből. 861.000 forint támogatást vehetünk igénybe, de ez kevés a támfal
helyreállítására. A Suha Tamásék előtt lévő támfal ügyében is döntés született, azt is el kell
készíteni.
Koska Pál: Nekem van ötletem, a Tornaterem mögötti támfal elkészítésére, de ehhez az
szükséges, hogy én csináljam meg. Nyilván, ha kiadjuk más vállalkozó, az más áron készítené
el.
Zagyva Ferencné: Társadalmi munkával ki lehetne egészíteni, és így talán megoldható a
megnyert támogatásból.
Dr. Katona Miklósné: A támfal elkészítésének költsége eredetileg mennyi?
Koska Pál: 2.000.000 forint. A 861.000 forint arra elég, hogy az alapot elkészítjük és egy
bizonyos szintig eljutunk, de ha ez nem csináljuk meg most, pár év múlva a tornaterem hátsó
rész el fog tűnni. Suha Tamásék előtti támfalat Tóth László meg tudja csinálni.
Kovács Dániel: Támogatom a helyi munkaerő alkalmazását, de lássunk egy papírt, hogy
hogyan képzeli el Pál a támfal helyreállítását.
Orosz Sándor: Tegyünk közzé egy felhívást, hogy társadalmi munkában, aki tud segítsen, a
Tornaterem mögött lévő föld elhordásában.
Zagyva Ferencné: Akkor Palitól kérünk egy árkalkulációt, Sanyi te pedig szervezd meg a
társadalmi munkába dolgozókat.
A képviselők 5 igen szavazattal, egyetértenek a polgármester javaslatával.
Strandfejlesztésről a Széki Lapokban
Orosz Sándor: Szeretném, ha a Széki Lapokban megjelenne egy cikk, arról, hogy hol tart most
a strandfejlesztés.
Zagyva Ferencné: Több olyan információ kering a faluban a strandfejlesztéssel kapcsolatban,
ami nem állja meg a helyét. Ezért mindenképpen fontos, hogy a lakosságot tájékoztassuk az
elképzeléseinkről. A strand területén lévő teraszos részt kifejezetten szálloda építésére adná el
az önkormányzat. Amikor a strandfejlesztésnek nekikezdtünk, az önkormányzatnak alig volt
pénze. A pályázaton kívül van olyan költség, a projektvizsgálati díj, amely a szerződés
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aláírásának feltétele. 11.200.000 forintot ki kell fizetnünk, ha megkapjuk a megigényelt hitelt.
Ezen kívül ingatlan értékbecslést is kellett csináltatni, ezt is ki kell fizetni. Úgy gondolom, ha
el kell adni valamit, akkor olyan dolgot adjunk el, ami hasznot hoz a falunak, nem csak
egyszeri hasznot, hanem munkahelyet teremt. A strand és a szálloda megépítésével a
bükkszéki emberek egy része állandó munkához juthat. Megfelelő marketinggel a szálloda, a
strand új zárt épületével összekötve, télen is biztosítaná a strandfürdőnek a vendégeket. Ilyen
megfontolásból gondoltuk, hogy a teraszos részt - ami egyébként nincs kihasználva már
napozás céljára sem -, szálloda építés céljára értékesítjük. A múlt testületi ülésen arra
vonatkozóan volt egy határozati javaslat, hogy kiindulásnak méressük fel ezt a területet,
kérjünk megosztást erre a területre. Nem arról született döntés, hogy ezt a területet már most
eladjuk. Minden képviselő kiment a strandra és közösen megnéztük, hogy mettől-meddig
méressük ki a területet.
Dr. Katona Miklósné: Az előző testületi ülésen felmerültek kérdése, amelyekre szeretnénk
választ kapni. Kérdeztem, hogy mennyire befolyásolja a benyújtott pályázatunkat, mennyire
befolyásolja a hitelkérelmünket, mennyire befolyásolja a zöldterület csökkenése a
vendégbefogadó képességet? Nem volt szavazás erről, 5 igen pláne nem. Először nézzük meg
ezeket, a bank is azt mondta, hogy most ne foglalkozzunk az értékesítéssel.
Zagyva Ferencné: Az értékesítés gondolatával foglalkozhatunk. A határozati javaslatban is
csak a gondolattal foglalkoztunk.
Dr. Katona Miklósné: A határozati javaslatban szándék van, hogy 5 igen szavazattal a testület
értékesíti a teraszos részt.
Zagyva Ferencné: Ez a határozati javaslat arról szól, hogy a testület megbízza a polgármestert,
hogy az ingatlan megosztását rendelje meg, majd készítsen előterjesztést az értékesítésre
történő pályázat tárgyában. Amely kérdéseket te Edit felvetettél, azt a megosztást követően
elkészítésre kerülő, előterjesztésnél tárgyaljuk meg. Itt csak a megosztásról van szó. Az előző
testületi ülésen feltettem szavazásra a határozati javaslatot, de Edit közbeszólsz.
Dr. Katona Miklósné: Én? Te folytatod más témával, ott van a hanganyagon. Nem szavaztam
volna meg, amíg a feltett kérdéseimre választ nem kapok. Ha csak az lenne a határozati
javaslatban, hogy a megosztásról döntünk, de az értékesítés is benne van.
Zagyva Ferencné: Valahonnan el kell indulnunk, nem döntöttünk arról, hogy értékesítjük.
Valamilyen célt írni kell a határozati javaslatba, hogy miért akarjuk megosztani.
Orosz Sándor: Nekem a siroki közös testületi ülés cseng vissza. Ott a polgármester még egy
megbízásra is határozatban tett javaslatot. Én is meghallgattam a hanganyagot. A
polgármester asszony elkezdi szavazásra feltenni a határozati javaslatot, és utána káosz lett az
egészbe. Nehéz utána nézni, hogy feltettük-e a kezünket, vagy nem. Kérem, hogy ezentúl a
jegyzőasszony is figyeljen oda, ezekre a dolgokra.
Tarjányi Lászlóné: Én nem hallgattam meg a hanganyagot. A határozati javaslatot előre
megkaptátok, kérdéseitek voltak azzal kapcsolatban, a határozat második részében benne van,
hogy a tényleges döntés, a megosztás és az előterjesztés után történik. A jegyzetfüzetembe én
is felírtam magamnak, hogy 5 igen szavazat.
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Zagyva Ferencné: Orsinak ugyanúgy fel van írva a jegyzetébe, hogy a határozati javaslat
egyhangúan elfogadva. Akkor újra felteszem szavazásra, aki ezt a határozati javaslatot
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a 78/2011.(III.29.) számú
határozatát megerősítette.
Zagyva Ferencné: A megosztás azóta megtörtént, ez a terület a 3.7 ha fürdőterületből 0.7 ha.
A Magyar Fejlesztési Bank a jelzálogjogot a strandfürdőre jegyezteti be, ha a hitelkérelmünk
pozitív elbírálásba részesül. Azért szerettem volna a területmegosztást megcsináltatni, hogy
ha a teraszos részt el kívánjuk adni, akkor arra már ne kerüljön rá a jelzálogjog. Viszont a
területmegosztás tárgyában a szakhatóságok felé eljárni egy hosszadalmasabb folyamat. Az
MFB azt javasolta, ne kezdjük meg most a területmegosztást, ők partnerek abban, hogy
később - ha már a hitelbírálati döntés megszületett - szálloda épüljön erre a részre. A jelzálog
alól kivehető lesz ez a terület. Most, mivel már bírálóbizottság előtt van a hitelkérelmünk,
nincs arra idő, hogy megvárjuk a szakhatóságok engedélyét a területmegosztásról.
Ifjúsági Tábor beszámolója a 2010. évről
Bozó Lászlóné: Minden képviselő megkapta írásban a beszámolót, plusszal zártunk,
2.200.000 forinttal. Év közben voltak több milliós nagyságrendű kiadásaink, hűtőkamra
építése, szivattyú javítása, étkészlet és ágyneműhuzat vásárlása. Ha ezek nem lettek volna,
akkor most kb. 6.000.000 forint nyereség lenne a táboron. Ha kérdések vannak, szívesen
válaszolok.
Kovács Dániel: Bővebb beszámolót vártam. Gondolok itt a kiadásokra, nem látjuk át, hogy az
idényre való felkészülés mennyi kiadással jár?
Bozó Lászlóné: Eddig kiadtam 180.000 forintot, ebből a vízvezetékek rendbetétele történt
meg. Ahhoz, hogy azt mondhassam, el tudjuk kezdeni a szezon még legalább ugyanennyi
pénz biztos, hogy kell. A fehér épületeket tettük eddig rendbe, ezzel a május hónapban ki
tudjuk elégíteni a vendégek igényeit. Mire kiköltözik a konyha, addigra az ebédlőt és a
konyhát is rendbe kell tenni. Szakaszosan nyitjuk meg a tábort, így mindig újabb és újabb
kiadások jelentkeznek.
Tarjányi Lászlóné: A táblázatban, amit megkaptatok, láthatjátok, az üdülőhelyszállásszolgáltatásnál, hogy mennyi volt tervezve, és mennyi lett a személyjellegű kiadás,
járulékok, dologi előirányzat.
Dr. Katona Miklósné: Kértem, hogy tavaly hány ingyenes üdülés volt. Mindent vezess le,
hogy mi is átlássuk a dolgokat. Azt sem tudtam, most derült ki számomra, hogy van lehetőség
televízió és hűtőszekrény bérlésére. Ez jó dolog. A tábor nyereséges, ez is jó dolog.
Orosz Sándor: Én szerettem volna, ha a beszámoló végén ott van, hogy 2011. május 1-ig
mennyi és milyen összegű megrendelés van. A 2.200.000 forint, rendelkezésünkre áll, vagy
már el lett költve?
Zagyva Ferencné: Ez az összeg már fel van használva, ebből fizetjük az Ifjúsági Tábor
kivásárlására felvett hitel törlesztő részletét.
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Bozó Lászlóné: Az előző beszámolóm végén írtam, hogy eddig 14 írásos megrendelésem van,
de ez naponta változik. Sokan csak szállást kérnek, majd később úgy döntenek, hogy étkezést
is szeretnének. Eddig írásban 18 megrendelésem van. Összeget fejből nem tudok mondani, de
megnézem, ha szeretnétek tudni.
Dr. Katona Miklósné: Annak idején, amikor polgármester voltam, és nem volt táborvezető én
fejből tudtam, hogy mikor mennyi megrendelésünk van, milyen összegben.
Zagyva Ferencné: Úgy gondolom, hogy egy polgármesternek nem az a feladata, hogy a tábort
szervezze. Évától pedig ne várjatok el fejből minden adatot. Itt vagytok, Éva is itt van, ha
ilyen részletességgel érdekel titeket a tábor működése, akkor, ahogy Anikóhoz bejöttetek úgy
Évához is be lehet jönni, és minden számlát részletesen átnézni. A beszámolójában a lényeges
dolgok, a főszámok szerepeltek.
Bozó Lászlóné: Nagyon sok mindent kellene vásárolni, de nincs rá pénz. Mindig a bevétel
alapján tudjuk megcsinálni a legsürgősebb munkákat vagy megvásárolni a legszükségesebb
eszközöket. Most az a legfontosabb, hogy a víz mindenhol működjön, a rágcsálóirtást
megcsináltassam, a tűzoltó készülékeket rendbe tegyük. Idén, az időjárásnak köszönhetően a
kőépületek penészesek, rendbe kell őket hozni, de majd csak a májusi bevételből tudunk
hozzákezdeni. Kellenének gépek, szerszámok, mert a munkások otthonról hozzák a
szerszámokat.
Dr. Katona Miklósné: Azért szeretnénk tudni, mennyi pénzre van szükséged, hogy
segíthessünk, de mi is lássuk mire, mennyit kell adni.
Keményné Pozsik Éva: A boltban a nyár folyamán nagyon sokan panaszkodnak a tábor
felszereltségére. Adjatok Évának több pénzt, mert ez nem jó reklám a falunak.
Zagyva Ferencné: Ez nem egészen így működik. Az önkormányzat a létéért küzd, már a
folyószámla hitelkeretet használjuk. Nekünk nem volt, és most sincs 84.000.000 forint
gázpénzünk, az előző ciklusban a 0-ról indultunk és 4 év alatt, mindig ott lavíroztunk. A 0-ról
építettük fel azt, amink most van. Mindig csak a legszükségesebb, legsürgősebb dolgokra volt
pénzünk. Többségi tulajdont szereztünk a táborban, mert kiszolgáltatott helyzetben voltunk,
de ezt csak hitelből tudtuk megoldani, amit fizetnünk kell. Az a kis plusz, ami a táborban
nyereségként jelentkezik, megy a hitel törlesztő részleteire. Kínos, hogy ezt ki kell fizetni, de
az önkormányzat vagyonát növeltük vele, a tábor 2/3 része Bükkszéké.
Dr. Katona Miklósné: Van olyan fiatalember a faluban, aki asztalosnak tanul, őt fel lehetne
venni a táborba és a bútorokat megcsinálhatná.
Bozó Lászlóné: Mi már erre gondoltunk, Bozó Tamás már évek óta segít a táborban.
Kirándulni viszi a csoportokat, az árvízkárosultakkal tavaly nagyon sok időt töltött. Tamással
ezt már megbeszéltük. Itt kérném, a testület tagjait, hogy járuljanak hozzá, hogy a
diákszövetségen keresztül, az Ifjúsági Táborba Bozó Tamást, mint diákot felvegyem.
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy Bozó Tamást a nyár folyamán az Ifjúsági
Táborban dolgozzon, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
84/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Bozó Lászlóné
táborvezető a 2011-es táborszezonra Bozó Tamást, az Ifjúsági Táborba alkalmazza.
Megbízza a képviselőtestület a táborvezetőt, hogy a fentiekről intézkedjen.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Aki a tábor beszámolóját elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással a beszámolót elfogadja.
Régi orovsi rendelő eladásáról
Zagyva Ferencné: A 2011. április 15-i rendkívüli ülésen is beszéltünk róla, hogy a régi orvosi
rendelőt eladásra meghirdetjük, viszont nem született róla határozati döntés. Olyan országos
újságban jelentessük meg, ami ingyenes, és az interneten is tegyük közzé. Aki a határozati
javaslattal egyetért, az kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
85/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzata értékesítésre meghirdeti a bükkszéki 227 hrsz-ú, 1141 m2
területű, volt orvosi rendelő ingatlant. Az értékesítés nyilvános versenytárgyaláson történik.
A vételi ajánlatokat 2011. május 20-ig lehet megtenni írásban Bükkszék Község
Polgármesteréhez (3335 Bükkszék, Dobó u.1.). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott
árat, az épület tervezett hasznosításának célját. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy az
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Határidő: 2011. május 20.
Felelős: polgármester
Köztisztasági szabálysértésről
Orosz Sándor: Köztisztasági szabálysértésre vonatkozó panasszal fordultak hozzám, a Dózsa
útról. A patakmederbe a ledőlt melléképületből származó hulladék került. Ez nem zárja el a
víz útját, hanem még védi ezt a bomlásnak indult szakaszt. A patak másik oldalán növelték a
kertet. Nem kellene bírsággal fenyegetni olyan embereket, akik nem jó anyagi körülmények
között élnek. Szeretném, ha ebben megállapodás születni. Nem hiszem, hogy szándékosan
borítottak volna oda be bármit is.
Tarjányi Lászlóné: Bejelentésre néztük meg a helyszínt, ha az ügyfél nem tájékoztat, akkor én
azt nem tudom megmondani, hogy beledöntötték-e vagy sem az építményből származó
törmeléket. A betontömb veszélyes hulladék. Annak nincsen helye a patakmederben.
Jogszabály szerint kötelességem felhívni a figyelmet, hogy az elkövetett szennyezést
szűntesse meg, mivel az egy szabálysértés, még akkor is, ha azt önhibáján kívül okozta. Ha ő
ezt nem tudja megszűntetni, akkor, ha a képviselő-testületnek erre anyagi lehetősége van,
vagy felvállalja a megszűntetést, annak sincsen akadálya.
Zagyva Ferencné: Én is kint jártam a helyszínen, kihívtam a Protovin Tibort, a Tarnamenti
Vízgazdálkodás igazgatóját, ő is azt mondta, hogy a nagyobb betondarab még jó helyen is
van, mert fogja a partfalat. A cserépdarabokat és egyéb törmeléket viszont ki kell szedni a
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patakmederből, mert az nem oda való. Az építési szabályzat szerint a patak partjától 6 métert
el kell hagyni, és csak onnantól szabad épületet építeni. Azt mondta a vízgazdálkodás
igazgatója, hogy a nyár folyamán lesz a patakmeder rendbetételére pályázat, amit a
Tarnamenti Vízgazdálkodásnak kell beadni. Azt kéri, hogy azok a lakosok, akik a patak
partján laknak, írásban nyilatkozzanak, hogy a patakmeder rendbetételéhez a gépek
bemehetnek a patakpartra, és elhelyezhetik a betonelemeket. Nagyon sok ingatlanon a
patakpartra építettek melléképületeket.
Tarjányi Lászlóné: Akkor úgy gondoljátok, hogy a betontömb maradjon, mivel védi a
patakmedret. Az egyéb törmelék eltakarítása a patakmederből elvárható a tulajdonostól?
Orosz Sándor: Igen, mert egy nagyobb esőzés után a víz ezeket elviszi.
Tarjányi Lászlóné: Úgy módosítom a felszólítást, hogy a betontömb maradhat, de minden
mást szedjenek ki a patakból.
Zagyva Ferencné: A nyilatkozatokat a patakparti lakosoktól mielőbb el kell kezdeni
begyűjteni, mert csak akkor adják be a pályázatot, ha mindenki nyilatkozik. Hivatalos
levélben értesíteni kell mindenkit.
A képviselők, egyetértenek a polgármester javaslatával.
ADSL internet kiépítése
Fehér Zsolt: A környékbeli településekhez képest Bükkszék hátrányban van a technika terén.
Akinek szüksége van internetre, kábeltelevízióra, telefonra, az megkaphatja ezeket a
szolgáltatásokat, de mindet külön szolgáltatótól, drága pénzért, nem mindig jó minőségben.
Ha a 3 szolgáltatást ugyanaz a szolgáltató biztosítani, jelentős anyagi terhektől lehetne
megszabadulni. Bükkszéken nincs kiépítve az ADSL hálózat, mivel Sirok alközpontjaként
erre régebben nem volt lehetőségünk. A T-home szolgáltató, egy telefonom után azt a
tájékoztatást adta, hogy kiépítik a hálózatot, ha a lakosoknak szándékában áll erre rákötni, és
ezt szándéknyilatkozatban rögzítik. Egy felmérést kellene végezni a lakosok körében, hogy
hányan igényelnék ezt a szolgáltatást.
Zagyva Ferencné: Hány nyilatkozatot kellene összegyűjteni?
Fehér Zsolt: 50-60 szándéknyilatkozat elég lesz.
Zagyva Ferencné: Aki Fehér Zsolt javaslatával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
86/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő testülete támogatja, hogy Bükkszék településen kiépítésre
kerüljön az ADSL hálózat. Segítséget nyújt, hogy a hálózat kiépítéséhez szükséges felmérés
elvégzésre kerüljön a lakosság körében. A testület felhívja a polgármester figyelmét a
felmérés elkészítésre és annak a lakosság felé történő továbbítására.
Határidő: II. félév
Felelős: polgármester
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Vadkár, vadásztársaságok
Fehér Zsolt: Mindenkit ért már vadkár, amit úgy gondolom, hogy nem megfelelően kezelnek
a vadgazdálkodási társaságok. Beszéltem gazdákkal, autótulajdonosokkal, akik kíváncsiak
lennének arra, hogy a környékbeli vadásztársaságok rendelkeznek-e megfelelő biztosítással,
illetve a törvényi kötelezettségük alapján milyen tevékenységet végeztek a vadkár megelőzése
érdekében? Tőlem elvárják, hogy kerítsem körbe a földemet, de a vadásztársaságok nem
tesznek eleget a kötelezettségeiknek. Javaslatom, hogy szólítsuk fel a vadásztársaságokat,
hogy tegyenek eleget a törvényi kötelezettségeiknek, és kérjünk tőlük tájékoztatást arra
vonatkozóan, hogy milyen módon tettek eleget ezen kötelezettségeiknek.
Tarjányi Lászlóné: Az összes területen lévő vadásztársaságot, egy tájékoztató erejéig az egyik
testületi ülésre meg lehet hívni. Beszámoltatásra nincs lehetőségetek, csak tájékoztatást
kérhettek.
Fehér Zsolt: Én is egy ilyen megoldásra gondoltam.
Zagyva Ferencné: Aki Fehér Zsolt javaslatával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
87/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő testülete támogatja, hogy a környékbeli vadgazdálkodási
társaságok képviselőit egy későbbi időpontban megtartásra kerülő testületi ülésre meghívja, és
tájékoztatást kérjen a vadkárral és a vadgazdálkodással kapcsolatosan.
Határidő: II. félév
Felelős: polgármester
Sportpál ya rendbetételéről
Fehér Zsolt: A focipálya szélébe mélyen belevágódott a tűzoltóautó kereke. Kérdezném, hogy
mikor hozza rendbe az önkormányzat?
Orosz Sándor: Én semmit nem tudok róla. Mit keresett ott a tűzoltóautó?
Fehér Zsolt: Ott mosták le.
A képviselő a tájékoztatást tudomásul vették.
2006. évi kifizetések
Koska Pál: Az előző testületi ülésen megszavaztunk Dr. Katona Miklósnénak, hogy a 2011.
évi költségvetés terhére a 2006. évben bennmaradt 86.400 forintnak megfelelő összeget a
bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átutalja az önkormányzat. Ez így nem jó, döntsük
el, hogy megadjuk-e a lehetőséget minden képviselőnek, aki 2006-ban felajánlást tett, hogy
mit kezd a bennmaradt pénzével.
Dr. Katona Miklósné: Nézzük meg, hogy ki nem vette fel, és rendelkezzen vele mindenki.
A javaslatot a képviselők elfogadták.
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Szemétdíj beszedése
Koska Pál: Tavalyi évben én kértem, hogy Pozsik Lászlóné a szemétszállítási díjat úgy szedje
be a lakosoktól, hogy kimegy a házakhoz és mindenkitől elkéri. Ezt ő meg is tette. Viszont
nagyon sok embernek ez nem felelt meg így, a mostani anyagi helyzetben sokaknak
kényelmetlenséget okoztunk ezzel. Ezért azt kérem, hogy álljon vissza a régi rendszer, azzal a
megkötéssel, hogy aki mégis kéri, hogy kimenjenek hozzá beszedni a szemétszállítási díjat,
annak kérnie kell, és Zsuzsa kimegy hozzá.
Zagyva Ferencné: Aki Koska Pál javaslatával - hogy a szemétszállítás díjat a hivatalban kell
befizetni, és Zsuzsa csak akkor megy ki a lakoshoz, ha erre kérik - egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
88/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő testülete támogatja, hogy a településen a szemétszállítási díj
befizetése a Polgármesteri Hivatalban Pozsik Lászlónénál történjen. Ha a lakos kéri, hogy az
ügyintéző őt személyesen keresse fel otthonában, akkor Pozsik Lászlóné köteles a kérésnek
eleget tenni. Felhívja a testület a polgármester figyelmét, hogy Pozsik Lászlónét a testület
döntéséről értesítse.
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte
Felelős: polgármester
Mozgóárusítás
Keményné Pozsik Éva: Az előző testületi ülésen beszéltünk a mozgóárusításról, de döntés
nem született. Hoztam a polgármester asszonynak pár fényképet, olyan településekről, ahol
tiltják ezt a tevékenységet.
Zagyva Ferencné: Igen, én pedig felhívtam Kazár polgármesterét, aki elmondta, hogy igen ők
tiltják a mozgóárusítást, de az ő olvasatukban azok számítana mozgóárusnak, akik engedély
nélkül, házaktól-házakig járnak, becsöngetnek, zaklatják a lakosokat. Azt a mozgóárust, aki
engedéllyel rendelkezik Kazár is beengedi a településre.
Keményné Pozsik Éva: Hányan kértek az önkormányzattól engedélyt mozgóárusításra,
hányan fizetnek ezért heti rendszerességgel?
Tarjányi Lászlóné: A kereskedelem területén uniós normákat követünk. A vállalkozás
szabadsága szent és sérthetetlen. Mozgó árusítási kereskedelmi tevékenységhez működési
engedély sem kell, csak bejelentési kötelezettsége van az árusító személynek a székhely
szerinti jegyző felé. Bejelentéskor kitölt egy nyomtatvány, a jegyző pedig kiad egy igazolást
arról, hogy a vállalkozó végezheti a tevékenységét, a szakhatóságoknak utólag van 30 napja,
hogy ellenőrizze úgy működik-e az árusítás, ahogy az törvényileg szabályozva van.
Keményné Pozsik Éva: Ha a mozgóárustól nem követelnek meg semmit, akkor be kell zárni a
boltomat és elmenni a környező településekre árusítani.
Tarjányi Lászlóné: A 2011. március 29-i testületi ülésen arról beszéltetek, hogy a közterület
használati rendeletet úgy módosítjátok, hogy a Szabadság téren lehet csak mozgóárusítást
folytatni, majd szóba került, hogy nyáron a strand előtt is végezhető ilyen tevékenység.
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Keményné Pozsik Éva: Védje a testület a helyi vállalkozókat, mert belőlünk is éltek, fizetjük
az iparűzési adót, nem mindegy, hogy valaki egy épületet tart fent, vagy csak egy autót.
Fehér Zsolt: Két oldala van a dolognak, egyrészt, aki éjszaka dolgozik, napközben nem tud
pihenni, mert folyton jön a kenyeres, tejes, húsos, gázos. Másrészt azt az idős embert is meg
lehet érteni, akinek már gondot jelent legyalogolni a boltba és örül, hogy mindent házhoz
szállítanak neki.
Koska Pál: A település tábla alá kiírhatjuk, hogy csak engedéllyel rendelkező mozgóárusítás
történhet a faluban.
Zagyva Ferencné: Akkor, aki egyetért azzal, hogy a mozgóárusítási tevékenységet csak a
Szabadság téren, és a strandfürdő előtt engedélyezzük, az engedéllyel rendelkező és a
tevékenységét a hivatalhoz bejelentett, a területhasználati díjat befizetett mozgóárusoknak, az
kérem kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
89/2011.(IV.28.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselő testülete a településen történő mozgóárusítási tevékenységet
csak a Szabadság téren, és a strandfürdő előtti területen engedélyezi, azon mozgóárusoknak,
akik engedéllyel rendelkeznek, továbbá ezen tevékenységet előzetesen bejelentették és a
területhasználati díjat megfizették. A testület felhívja a körjegyzőt, hogy a közterület
használati rendelet fentiek szerinti módosítására készítsen tervezetet.
Határidő: 2011. május 24.
Felelős: polgármester

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

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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