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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 
16.00 órakor tartott nyílt ülésén.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendelet száma Tárgya 
10/2011.(VIII.31.) A 2011. évi költségvetés módosítása 
11/2011.(VIII.31.) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete 
módosításáról. 

12/2011.(VIII.31.)  A hatáskör átruházásról szóló rendelet módosítása. 
  

Határozat száma Tárgya 
145/2011.(VIII.30.) Tanévkezdési támogatás 2011. évi elvi feltételeiről 
146/2011.(VIII.30.) 550 hrsz.-ú ingatlanon lévő jelzálogjog törléséről 
147/2011.(VIII.30.) ÉMÁSZ Zrt. szerződéséről 
148/2011.(VIII.30.) ÁNTSZ határozat tudomásul vételéről 
149/2011.(VIII.30.) Önkormányzat előtt elhelyezett kerti csap 

megszűntetéséről 
150/2011.(VIII.30.) Háziorvos szolgálati lakás iránti kéréséről 
151/2011.(VIII.30.) Tornaterem mögötti súlytámfal építéséről 
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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 
 
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 képv i se lő tes tü le t  5  i gen  szavazat ta l  e l f ogad ta  a  meghívó  szer i n t i  
nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosítása 
 
Zagyva Ferencné: A 2011. évi költségvetés módosításához a testület tagjai minden anyagot 
megkaptak, év közben változnak a bevételek és a kiadások, a módosításra ezért van szükség. 
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő  t es tü le t  egyhangú  szavazássa l  az  a lább i  rende le te t a l ko t ta :  

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
10/2011.(VIII.31.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról.  
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. Törvény 91 § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011. (II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 

 
II. fejezet 

Módosító rendelkezések 
2. § 
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A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi bevételi előirányzatát 13.043.000 Ft-tal 
megemeli a bevételi előirányzatot 1.394.661.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd 
háromszázkilencvennégy millió hatszázhatvanegyezer forintban állapítja meg.  
 

3. §. 
A képviselő-testület a bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg, 
illetve zárolja: 
Intézményi működési bevétel 739.000 Ft 
Helyi adók: 
Idegenforgalmi adó 25.000 Ft 
Pótlék, bírság 114.000 Ft 
Normatív kötött felhasználású támogatások 5.779.000 Ft 
Egyéb központi támogatás 108.000 Ft 
Működési célú pénzeszköz átvétel: 
Mozgáskorlátozottak támogatására 144.000 Ft 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 
Lakosságtól közműfejlesztésre 3.135.000 Ft 
Játszótér pályázati támogatása 2.925.000 Ft 
Pénzforgalom nélküli bevételek: 
Pénzmaradvány, működési 74.000 Ft 
 

4. §  
A képviselő-testület a 2. §. alapján az önkormányzat 2011. évi kiadási előirányzatot 
13.043.000 Ft-tal megemeli a kiadási előirányzatot 1.394.661.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd 
háromszázkilencvennégy millió hatszázhatvanegyezer forintban állapítja meg.  
 

5. § 
A képviselő-testület a kiadási előirányzatot az alábbi címeken emeli meg, illetve zárolja: 
Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi működési kiadások: 
Egyéb vendéglátás 10.000 Ft 
Város és községgazdálkodás 55.000 Ft 
Rendszeres szociális segély 3.971.000 Ft 
Lakásfenntartási támogatás 1.070.000 Ft 
Ápolási díj alanyi jogon 562.000 Ft 
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 144.000 Ft 
Szociális étkezés 27.000 Ft 
Közművelődési intézmény 26.000 Ft 
Közcélú foglalkoztatás 176.000 Ft 
Tartalék 7.002.000 Ft 
 

6. § 
A képviselőtestület a kiadási előirányzatok között az alábbi átcsoportosítást hajtja végre: 
- A Város és községgazdálkodás cím kiadási előirányzatát 515.000 Ft-tal, a Tűzoltás, műszaki 
mentés katasztrófavédelem cím kiadási előirányzatát 48.000 Ft-tal, az Ápolási díj 
méltányossági alapon cím kiadási előirányzatát 150.000 Ft-tal, a Közcélú foglalkoztatás cím 
kiadási előirányzatát 8.000 Ft-tal megemeli, ezzel szemben a Tartalék cím kiadási 
előirányzatát 721.000 Ft-tal zárolja, 
- a Közhasznú foglalkoztatás cím kiadási előirányzatát 1.052.000 Ft-tal megemeli, ezzel 
szemben a Közmunka cím kiadási előirányzatát 1.052.000 Ft-tal zárolja, 
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- a Közcélú foglalkoztatás cím kiadási előirányzatát 2.932.000 Ft-tal megemeli, ezzel 
szemben a Közmunka cím kiadási előirányzatát 2.932.000 Ft-tal zárolja. 
 

III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

7. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.  
 
B ü k k s z é k, 2011. augusztus 30. 
 
 
                     Zagyva Ferencné                                       Tarjányi Lászlóné  
                         Polgármester                                             körjegyző 
 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat 2011. évi költségvetés I. félévi 
teljesítése 
 
Zagyva Ferencné: Átadom a szót Szarvas Dénes könyvvizsgálónak. 
 
Szarvas Dénes: A törvényi kötelesség a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámolójának 
könyvvizsgálóval történő ellenjegyzése. Kiemelném, hogy az összes bevétel 6.4 %-ban, az 
összes kiadás pedig 4.1 %-ban teljesült. A százalékok azért ilyen kicsik, mert az 
önkormányzat összköltségvetése megemelésre került a strandberuházás összegével. A bevétel 
meghaladja a kiadást, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Biztosított a II. félévi 
gazdálkodás. Az I. félév gazdálkodását szabályszerűnek minősítem és javaslom elfogadásra. 
 
Zagyva Ferencné polgármester: Az önkormányzat elég szűkös keretből gazdálkodott, spórolás 
fogja jellemezni a II. félév munkáját is. Aki elfogadja a 2011. évi költségvetés I. félévi 
beszámolóját, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő t es tü le t  5  igen  szavazat ta l  e l f ogad ja  Bükkszék  Község 
Önkormányzata  2011 .  év i  kö l t ségvetés  I .  f é l év i  beszámoló já t .   
 
Zagyva Ferencné: Aki a könyvvizsgálói jelentést elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A  képv i se lő tes tü le t  egyhangú  szavazássa l  e l fogad ja  a  függet len 
könyvv izsgá ló i  je l en tés t .  
 
Szarvas Dénes könnyvizsgáló távozik az ülésről. 
 
 
III. napirendi pont: A szociális rendelet módosítása 
 
Tarjányi Lászlóné: A szociális rendelet módosítására azért van szükség, mert szeptember 1-től 
módosul a szociális törvény. A gázár támogatás megszűnik, enyhülnek a lakásfenntartási 
támogatás jogosultságának feltételei. A jövedelemhatár emelkedik. Valószínűleg többen 
fogják igényelni a lakásfenntartási támogatást. A törvény kimondja, hogy az 
önkormányzatnak a helyi lakásfenntartási támogatás feltételeit meg kell határoznia. A 
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javaslatom, hogy kiegészítő lakásfenntartási támogatást szabályozzon a testület, mert az 
önkormányzat anyagi lehetőségei valószínűleg nem bővülnek, és a helyi lakásfenntartási 
támogatás teljes egészében az önkormányzatot terheli.  
 
Koska Pál: Aki igazán rászorul a támogatásra, csak az kapja. 
 
Tarjányi Lászlóné: Kiírjuk a hirdető táblára is, hogy minél többen értesüljenek róla. Ha nem 
válik be ilyen formában, később még módosításra kerülhet a rendelet. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja a körjegyző asszony által összeállított rendeletet kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő  t es tü le t  5  igen  szavazat ta l  az  a lább i  rende le te t  alko t ta :  

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
11/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, 

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete módosításáról. 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.(továbbiakban Sztv.) 10. § (1) bekezdésében, 25. § (39 
bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetben nyújtott szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 17/2005.(XI.30.) rendeletét (továbbiakban Rendelet) rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja. 
 

II. Fejezet 
Módosuló rendelkezések 

2. § 
A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) „Helyi lakásfenntartási támogatásként kiegészítő lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, aki megfelel az alábbi együttes feltételeknek: 
a/ megfelel az Sztv. 38. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek, 
b/ a lakás, vagy a lakáshoz tartozó egyéb helyiségek bérbeadásából származó 
jövedelme nincs,  
c/ a lakásfenntartás havi költségei meghaladják a háztartás havi jövedelmének 30 %-át, 

 (2) A helyi lakásfenntartási támogatást az  Sztv. 38. § (6) és (7) bekezdése alapján kell 
kiszámítani, ahol elismert lakásnagyság az Sztv. 38. § (4) bekezdésében meghatározott 
lakásnagyság. 

(3) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség a település jellemzőinek 
figyelembevételével 150 Ft/m2. 

(4) A helyi lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani és havi összege 500 
Ft-nál alacsonyabb nem lehet. 



 6 

(5) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában is 
megállapítható. Ebben az esetben a támogatást a határozatban megjelölt szerv 
számlájára kell utalni” 

 
III. fejezet  

Záró rendelkezések 
3. § 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
B ü k k s z é k, 2011. augusztus 30. 
 
 
                    Zagyva Ferencné                                           Tarjányi Lászlóné  
                          Polgármester                                                   körjegyző  
 
 
IV. napirendi pont: Az iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzatnak nincsen pénze. Kb. 70 gyermek van a településen, 
akik tavaly 7.000 forintot kaptak fejenként. A környező települések vezetőivel beszéltem, 
hogy tájékozódjak, hol mennyi támogatást tudnak adni. Van olyan település, ahol már a 
tavalyi tanévben sem tudtak a szülőknek támogatást adni az iskolakezdéshez.  
 
Dr. Katona Miklósné: Milyen megoszlásban vannak a gyerekek? Az újságban olvastam, hogy 
Szajlán miden gyermek ingyen kapott tankönyvet. 
 
Tarjányi Lászlóné: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek mindegyike ingyen 
kapja a tankönyvet állami támogatásból.  Szajlán valószínűleg kevés gyermek, aki nem 
tartozik e körbe, tehát nem sokat kellett saját erőből biztosítani.  
 
Zagyva Ferencné: Véleményem szerint kapjon mindenki egységesen 5.000 forintot. 
 
Koska Pál: Mivel a pénzügyi helyzet az elmúlt évekhez képest mindenhol rosszabb, ezért 
csökken mindenhol a támogatás is. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ha úgy döntünk, hogy mindenki egységesen kap támogatást, akkor 
kérdezem a jegyző asszonytól, van rá lehetőség, hogy kifizetésre kerüljenek a pénzek, 
anélkül, hogy erről nekünk megint egyenként szavaznunk kellene. A támogatás is gyorsabban 
kifizetésre kerülhetne. 
 
Tarjányi Lászlóné: Erre, abban az esetben van lehetőség, ha ez a döntési hatáskör, amely a 
helyi rendelet szerint most a képviselő testületé, átruházásra kerül a polgármesterre.  
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor ruházzuk át, és ahogy érkeznek be a támogatási kérelmek, a 
polgármester asszony fizethesse ki 1 évig.  
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a tanulónkénti 5.000 forintos tanévkezdési támogatás 
összegével, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
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A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
145/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévkezdésre való tekintettel 
átmeneti segélyt nyújt azon családok részére, ahol gyermekek tanulnak a következők szerint: 

� Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános 
iskolás gyermekek részére 5000.- Ft-ot, 

� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
középiskolába járóknak egységesen 5000.- Ft-ot, 

� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező felsőfokú, 
nappali tagozatos képzésben részt vevők számára 5 000.-Ft-ot,  

� A bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középfokú 
tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű OKJ-s 
képzésben részesülőknek 5000.-Ft-ot ad. 

Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak az 
érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után veheti fel. A kérelmek benyújtásának 
határideje: 2011. október 31.  
Felhívja a képviselő-testület a polgármestert, hogy fentieknek megfelelően – a kérelmek 
beérkezése sorrendjében – intézkedjen az átmeneti segélyek kifizetése felől. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Tarjányi Lászlóné: Akkor a helyi hatáskör átruházásról szóló rendeletet kell módosítani, hogy 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a polgármester állapítja meg. 
 
Zagyva Ferencné: Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  rende le te t  a lko t ta :  

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 
12/2011.(VIII.31.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete módosításáról.  
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli 
el: 
 

I. Fejezet 
Általános rendelkezések 

1. § 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes hatáskörei átruházásáról szóló 
20/2005.(XII.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

II. fejezet 
Módosító rendelkezések 

2. §  
A rendelet 5 §-a az alábbi felsorolással egészül ki: 
„- megállapítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. „ 
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III. Fejezet 
Záró rendelkezések 

3. § 
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti.  
 
B ü k k s z é k, 2011. augusztus 30. 
 
 
                      Zagyva Ferencné                                       Tarjányi Lászlóné  
                         Polgármester                                             körjegyző 
 
 
V. napirendi pont: Egyebek 
 
 
R á k ó c z i  ú t  4 0 .  s z .  i n g a t l a n  j e l z á l o g j o g  t ö r l é s é rő l   
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai megkapták a szükséges iratokat, aki egyetért a jelzálogjog 
törlésével, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A  képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
146/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Nagy József 
tulajdonában lévő, természetben, Bükkszék, Rákóczi út 40., 550 hrsz-ú ingatlanon lévő 
jelzálogjogot töröljék. Felhívja a testület a polgármestert, hogy ezen határozatról a tulajdonost 
és az Egri Körzeti Földhivatalt értesíteni szíveskedjen. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
É M Á S Z  m e g k e r e s é s é rő l  
 
Zagyva Ferencné: Az Émász küldött egy levelet, melyet minden testületi tag megkapott, hogy, 
olcsóbban adják az áramot, ha hűségidőt írunk alá. Bozó Ferencnével kiszámoltuk, hogy éves 
szinten a megtakarítás kb. 20.000 forintnak megfelelő összeget tenne ki. De a szerződésben 
annyi egyéb költséget sorolnak fel, hogy lehetséges, hogy rosszabbul járunk, és a hűségidővel 
csak lekötjük magunkat. Aki egyetért azzal, hogy nem kívánjuk a szerződést megkötni, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
147/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja az Émász Zrt. által küldött 
szerződést megkötni. A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésről az érintett 
felet tájékoztassa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
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G y ó g y s z e r t á r  mű k ö d t e t é s é rő l  
 
Zagyva Ferencné: Még az előző önkormányzati ciklusban döntött úgy az akkori testület, hogy 
a településnek szüksége van egy fiókgyógyszertárra. Az orvosi rendelő építésekor külön 
helyiség került kialakításra, amely kifejezetten fiókgyógyszertárnak épült. Az ÁNTSZ 
azonban a gyógyszertárra a működési engedélyt nem adta meg, arra hivatkozva, hogy 
egybefüggő 25 m2–es helyiséget kell biztosítani. Az önkormányzat által építtetett 
gyógyszertár nincs 25 m2 – véleményem szerint a törvényben sehol nincs leírva, hogy 
egybefüggően kell biztosítani a kért területet - de külön raktárhelyiséget az épületen belül 
tudtunk volna biztosítani. Idő közben egy gyógyszerész is sikerült találnunk, aki Egerből járt 
volna ki üzemeltetni a fiókgyógyszertárat. A gyógyszerész a berendezést elkészítette, 
melynek értéke több millió forint. Idő közben az ÁNTSZ új vezetőt kapott, aki ragaszkodott 
hozzá, hogy összefüggően kell biztosítani a 25 m2-t. 3 feljelentés is érkezett Bükkszékről az 
ÁNTSZ-hez, hogy a rendelő nem éri el a törvényben kívánt nagyságot. Nem hagytuk 
annyiban a dolgot, annál is inkább, mivel ma már jóformán bárhol lehet gyógyszert árulni, 
boltban, benzinkúton, sőt nemsokára autóból történő árusításra is lehetséges lesz. 
Felháborítónak tartom, hogy egy kis település minden áldozatot meghoz azért, hogy a 
lakosság minél színvonalasabb orvosi, egészségügyi ellátást biztosítsa kimondottan kulturált, 
minden igényt kielégítő körülmények között, egy merev törvényi ragaszkodással meggátolja 
azt. Kérelmünknek nem adtak helyet. Idő közben Dr. Szabó József háziorvos beadta kérelmét 
gyógyszerszekrény üzemeltetésére. Ő megkapta az engedélyt. Az ÁNTSZ a döntésről 
értesítette az önkormányzatot, a testületi tagok pedig az ÁNTSZ értesítőjét megkapták. 
Továbbra sem mondunk le a fiókgyógyszertár megnyitásáról. 
 
Orosz Sándor: Az ÁNTSZ határozata ellen fellebbezéssel lehet élni, éljünk vele. Ne 
mondjunk le a gyógyszertárról egy szekrény javára. Esetlegesen üzemeltesse a doktor úr a 
gyógyszertárat, asszisztenssel.  
 
Dr. Katona Miklósné: Ahhoz, hogy valaki gyógyszertárat üzemeltethessen orvos vagy 
gyógyszerész végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. 
 
Zagyva Ferencné: Azért nem szükséges a fellebbezés, mert a határozatban egyértelműen 
jelezzük, hogy bár tudomásul vesszük az ÁNTSZ döntését, nem mondunk le a 
fiókgyógyszertár működtetéséről. A lakosságnak legyen lehetősége addig is gyógyszert 
vásárolni a településen, amíg az önkormányzat ezt nem tudja biztosítani. Dr. Szabó József 
engedélye csak addig szól, amíg a fiókgyógyszertárunkra nem kapunk engedélyt, ha meglesz 
az engedély, akkor a doktor úr engedélyét visszavonják. Felolvasom a határozati javaslatot.  
 
A határozati javaslat felolvasása után. 
 
Dr. Katona Miklósné: Azt látom a határozaton, hogy az ellátó gyógyszertár is megvan már. 
Úrhidáról fognak érkezni a megrendelt gyógyszerek, nem tudom miért jobb onnan rendelni, 
mint Egerből.  
 
Zagyva Ferencné: Aki az előzőleg felolvasott határozati javaslattal egyetért kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
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A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
148/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Dr. Szabó József háziorvos részére 
Bükkszék, Dobó u.1. alatt fiókgyógyszertár működését engedélyező ÁNTSZ határozatot 
tudomásul veszi. A képviselőtestület egyben nyilatkozik, hogy a továbbiakban is keresi a 
lehetőségét annak, hogy a Bükkszéken fiókgyógyszertár működhessen.  
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a háziorvost és az ÁNTSZ-t 
tájékoztassa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
D r .  S z a b ó  J ó z s e f  h á z i o r v o s  l e v e l é rő l  
 
Zagyva Ferencné: A doktor úr jelezte levelében, hogy a rendelő helyiségeiben alulról a 
szegőcsempék leestek. Azóta ez a hiba garanciálisan, az építő cég által kijavításra került. 
A levélben szó van még a vízmérő óráról. A doktor úr vízmérő órát szereltetett fel, amiről 
kiderült, hogy rossz helyre került felszerelésre. Az ÉRV-vel történt egyeztetés után az 
önkormányzat helységébe került felszerelésre az új óra, mert így lehetett külön mérni a 
fogyasztást. Most a kerti csapra is vízórát szereltetne fel Szabó doktor, mivel a lakosság is 
használja, és azt neki kell kifizetni. Átutalt az önkormányzat számlájára 2.500 forintot, a 
vízóra felszereltetésére. Ezt az összeget a doktor úrnak visszautaltuk, mivel úgy gondolom, 
hogy előbb a testületnek kell döntenie abban, hogy kívánunk-e vízórát felszereltetni a kerti 
csaphoz vagy sem. Utána néztünk és Dr. Szabó Józsefnek annyiban igaza volt, hogy tényleg 
használja a lakosság a kerti csapot. Ha a közkútról hordja valaki a vizet, azért az 
önkormányzat nem fizet, viszont, ha az önkormányzat kerti csapjából hordja valaki a vizet, az 
jelentkezik az önkormányzat víz- és szennyvízszámláján is. A vízdíjunk nem kevés, 
valószínűleg ezért. Úgy gondolom, célszerű lenne megszűntetni a kerti csapot. Arra szolgált, 
hogy nyáron a virágokat locsolják, de ez máshonnan is megoldható. 
 
Novák Istvánné: De hogy jön valaki ahhoz, hogy innen vigyen vizet? 
 
Zagyva Ferencné: Aki a kerti csap megszüntetésével egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
149/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete megszünteti a Községháza előtt található 
kert csapot. Felhívja a testület a polgármestert, hogy a csap leszereléséről intézkedjen, és Dr. 
Szabó József háziorvost tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: A doktor úr levelében kitér arra, hogy a rendelő helyiségeinek rögzítéséről 
tájékoztassam. Ez szóban már megtörtént, írásban is eleget teszünk a kérésnek. A lépcső alatt 
még az építkezéskor kialakításra került egy kis raktárhelyiség, ami az önkormányzat 
területéhez tartozik, de egyelőre nincs szükség rá.  Az önkormányzat már Dr. Katona Miklós 
részére is átengedte használatra. Ez most is így van, Dr. Szabó József ezt a helyiséget 
használja vérnyomásmérésre. Neki is jeleztem, hogy használatra átengedtük, de ha a 
későbbiekben az önkormányzatnak szüksége lesz a helységre, akkor visszavesszük. 
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Volt már a testület előtt Dr. Szabó József szolgálati lakásra vonatkozó kérése is. Mivel a 
doktor úr, vállalkozó háziorvos nem láttuk indokoltnak, hogy részére szolgálati lakást 
biztosítsunk. A régi orvosi rendelőt eladtuk, a rendőrség melletti lakásra pedig nem tudjuk 
mikor, miért lesz szükségünk.  
 
Koska Pál: A doktor úr Egerben lakik, ami úgy gondolom nem egy nagy távolság.  
 
Dr. Katona Miklósné: Az orvosi rendelés 8 órától 16 óráig biztosított. Ezen időszak után és 
hétvégén az emberek Pétervásárára tudnak menni ügyeletre.  
 
Zagyva Ferencné: Régen Katona doktor az önkormányzat alkalmazottja volt, most pedig 
Szabó doktor, vállalkozó. 
 
Orosz Sándor: Udvarias levélben válaszolja meg a körjegyző asszony, hogy nem látjuk 
indokoltnak a szolgálati lakás biztosítását. 
 
Zagyva Ferencné: Aki Orosz Sándor felvetésével, egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
150/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem látja indokoltnak Dr. Szabó József 
részére szolgálati lakás biztosítását. Felhívja a testület a körjegyzőt, hogy ezen döntésről a 
háziorvost egy udvarias levélben tájékoztassa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős körjegyző 
 
 
D r .  N a g y  Z o l t á n  c s a p a d é k v í z  e l v e z e t é s é rő l  
 
Zagyva Ferencné: Dr. Nagy Zoltán levelet írt a testületnek, melyben kéri, hogy a házára 
zúduló csapadékvíz elvezetését oldjuk meg. Megnézettem a területet szakértővel, aki azt 
mondta, hogy az úttestet kellene átvágatni és beletenni egy csövet, majd lefedni ráccsal, hogy 
a víz másfelé is menjen, bár valószínű, hogy a probléma teljes egészében így sem oldódik 
meg. Árajánlatot kérhetünk, hogy lássuk mennyibe kerülne, és akkor visszatérünk a kérdésre. 
 
A testület egyetértett a polgármester javaslatával.  
 
 
A  T o r n a t e r e m  m ö g ö t t i  t á m f a l  e l k é s z í t é s é rő l  
 
Zagyva Ferencné: Az iskola és a tornaterem mögötti támfal kijavítására kiírt határidőnk lassan 
lejár. Döntenünk szükséges arról, hogy ki csinálja meg, Koska Pál alpolgármesternek már volt 
javaslata a megoldásra. 
 
Koska Pál: Súlytámfal lenne a megoldás. Rácsos hálóba gondolkozhatunk, 2 szinttel meg 
lehet csinálni, ez később bővíthető, az előnye pedig, hogy olcsóbb, mint a beton és a hegyből 
jövő nedvességet átengedi. Az anyagköltség kb. 500.000 forint, a földmunka kb. 150.000 
forint a fennmaradó rész a munkadíj.  
 
Dr. Katona Miklósné: Mennyi pénzt kaptunk az elkészítésre? 
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Koska Pál: A vis major keretből kb. 800.000 forintot kapunk a rendbetételre.  
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy Koska Pál Horuczi István vállalkozóval együtt 
megcsinálja a Tornaterem mögötti súlytámfalat, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t  5  i gen  szavaza t ta l  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
151/2011. (VIII.30.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza Koska Pál és Horuczi István 
vállalkozókat, a Tornaterem mögött beomlott támfalat rendbehozatalával. Felhívja a testület a 
polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


