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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30.-án 
17.00 órakor tartott nyílt ülésén.  

 
 
 
 
 
 
 

Határozat száma Tárgya 
  

90/2012.(V.30.) 2011. évben végzett gyermekvédelmi feladatok 
beszámolójáról 

91/2012.(V.30.) Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőség 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolóról 

92/2012.(V.30.) 2012. év II. félévi munkatervről 
93/2012.(V.30.) 2012. évi közbeszerzési tervről 
94/2012.(V.30.) Erdőkövesd és Ivád Község Önkormányzata csatlakozása 

a Közoktatási Intézményt – Óvodát – Fenntartó 
Társuláshoz 

95/2012.(V.30.) Országh Kristóf Általános Iskola 2011. évi költségvetés 
módosítás megerősítése 

96/2012.(V.30.) Országh Kristóf Általános Iskola létszámcsökkentés 
megerősítése 

97/2012.(V.30.) Kölyökvár Óvoda intézményvezetői megbízást 
előkészítő bizottság tagjainak megválasztása 

98/2012.(V.30.) Országh Kristóf Általános Iskola intézményvezetői 
megbízást előkészítő bizottság tagjainak megválasztása  

99/2012.(V.30.) MFB Zrt.-vel történő szerződés aláírásáról 
100/2012.(V.30.) Műszaki ellenőri tevékenység ellátásáról 
101/2012.(V.30.) Zala Art Kft szerződés módosításáról 
102/2012.(V.30.) Régi orvosi rendelő visszavásárlásáról 
103/2012.(V.30.) Nyilatkozat szennyvíztelep bővítéséről 
104/2012.(V.30.) Üdülőtulajdonosok szennyvízrákötéséről 
105/2012.(V.30.) Üdülőtulajdonosok szennyvízrákötéséről 
106/2012.(V.30.) Rákóczi út 17. szám alatt telek eladási áráról 
107/2012.(V.30.) Testvértelepülési szerződések aláírásáról 
108/2012.(V.30.) Transzformátor áthelyezéséről 
109/2012.(V.30.) ELMIB részvények eladásáról 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Bozó Lászlóné képviselő 
 Dr. Katona Miklósné képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 
Meghívott vendég:  Kotroczó Katalin „Aranykapu” KHSZK 
  Pál Beatrix „Aranykapu” KHSZK 
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya 
Lakosság részéről megjelent: 2 fő 
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a jelenlévőket, megállapítom, hogy egy képviselő kivételével 
mindenki jelen van, így a testület határozatképes. A II. napirendi pont tárgyalásával kezdjük 
az ülést, hogy a meghívott vendégek miatt. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalását a módosítással elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Koska Dániel: Jelzem, hogy az Egyebek napirendi pontban a közétkeztetésről szeretnék 
felviláágosítást kérni. 
 
A képv ise lő t es tü le t  4  i gen  szavaza t ta l  e l f ogadta  a  k iegész í te tt  nap i rend i  
pontok  tá rgya lásá t .  
 
II. napirendi pont: Beszámoló a körjegyzőségben végzett gyámhatósági tevékenységről 
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai írásban megkapták a napirendi pont anyagát. Részletes, 
alapos beszámolót kaptunk. Van valakinek kérdése? 
 
Dr. Katona Miklósné: Csak kérdezném, hogy a település lakossága tényleg 729 fő? 
 
Zagyva Ferencné: Igen. Ha nincs más kérdés, akkor aki elfogadja a 2011-évi Bükkszék 
község gyermekvédelmi helyzetéről szóló beszámolót, valamint az „Aranykapu” Kistérségi 
Humán Szolgáltató Központ 2011. évi tájékoztatóját, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
90/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselő testülete a településen 2011. évben végzett gyermekvédelmi 
feladatokról szóló beszámolókat elfogadja.  
A testület megbízza a jegyzőt, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala felé a beszámolókat küldje meg. 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: körjegyző 
 
Kotroczó Katalin és Pál Beatrix távozik az ülésrő l .  
 
I. napirendi pont: Beszámoló a Körjegyzőség 2011. évi munkájáról 
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai az írásbeli beszámolót megkapták. Kérdés? 
 
Koska Pál alpolgármester megérkezett. 
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Dr. Katona Miklósné: A beszámolóban a körjegyző asszony írja: „Véleményem szerint a 
körjegyzőség az elmúlt időszakban törvényesen működött..”. Mire gondolt? 
 
Tarjányi Lászlóné: A körjegyzőség munkájára. 
 
Dr. Katona Miklósné: A 2012. április 19-i testületi ülés jegyzőkönyvében szerepel egy olyan 
határozat, amelyről a testületi ülésen nem döntött a testület. 
 
Zagyva Ferencné: A Mol 75 éves magyarországi iparszerű kőolajtermelés jubileumi 
rendezvényét Bükkszéken ünnepelte meg. A testület tagjait tájékoztattam a részletekről, 
megbeszéltük, és mindenki egyetértett a határozattal. 
 
Dr. Katona Miklósné: Igen, de erről egy másik jegyzőkönyvet kellett volna készíteni. 
 
Zagyva Ferencné: Azért írtuk az április 19-i jegyzőkönyvbe, hogy erről külön ne kelljen egy 
új jegyzőkönyvet készíteni. Ezzel akkor te is egyet értettél. 
 
Tarjányi Lászlóné: Tudok róla, hogy ez a határozat az áprilisi ülés jegyzőkönyvébe került 
bele, azt hittem, hogy mindenki egyetértett ebben. 
 
Dr. Katona Miklósné: Kérdeztem többször, hogy mi lesz az alapkőletételkor. Nem tudjuk 
mennyi húst vettél, miből mennyit vettél, mit költöttél. 
 
Zagyva Ferencné: A rendezvény megrendezésének költsége fillérre pontosan, Anikónál 
bármikor megnézhető, nem gondolom, hogy testületi ülésen erről kellene tárgyalni. 
 
Dr. Katona Miklósné: A fürdő logóját ki tervezte, a Bükkszékfürdő nevet ki adta? Erről 
nekünk nem kell tudnunk, nem nekünk kellene dönteni ezekben a dolgokban? 
  
Bozó Lászlóné: Azt mindannyian tudtuk, hogy a Salvus nevet nem használhatjuk 
 
Kovács Dániel: De arról azért tudhattunk volna, hogy a fürdő neve az lesz, hogy 
Bükkszékfürdő. Lehet, hogy találtunk volna egy olyan nevet, ami marketing szempontból 
jobb lett volna, ezt a nevet fogja viselni évtizedekig a fürdő. 
 
Zagyva Ferencné: A település nevénél, mi lett volna jobb? 
 
Kovács Dániel: Ez most lényegtelen, nem gondolkoztam rajta. 
 
Dr. Katona Miklósné: A marketingesek bármit tervezhetnek anélkül, hogy velünk 
egyeztetnénk? 
 
Zagyva Ferencné: Nem gondolom, hogy más név a fürdő nevének, mint a település neve jobb 
lehet. Térjünk vissza a körjegyzőség beszámolójára. 
 
Bozó Lászlóné: A hivatal dolgozóinak szeretném megköszönni a munkáját, sokat dolgoznak. 
 
Tarjányi Lászlóné: Köszönjük az elismerést sok munka van és lesz a járási hivatalok 
kialakításáig. Rövid határidővel kérnek sokféle adatot. A hivatalok jegyzőinek a napokban 
tartottak munka értekezletet, ahol úgy gondoltuk információkat kapunk a kialakításra kerülő 
járásokról. A megbeszélés lényege az volt, hogy az itt lévő települések mit szeretnének, 
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hogyan képzelik el a járások kialakítását. Érdemi információként megtudtuk, hogy december 
végére várhatóak a jogszabályok. Nem tisztázott, hogy a jelenleg körjegyzőségben lévő 
települések, a járások kialakítása után is maradhatnak-e közös igazgatás alatt.  
 
Zagyva Ferencné: Kérdés van? Ha nincs, akkor aki elfogadja a körjegyzőség 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
91/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Képviselő testülete a Sirok-Bükkszék-Terpes körjegyzőség 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
A testület megbízza a jegyzőt, hogy Sirok és Terpes község önkormányzatát értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: körjegyző 
 
 
III. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat II. félévi munkatervének 
megtárgyalása 
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai a tervezetet megkapták. Kérdés? 
 
Kovács Dániel: Novemberi testületi ülés témája az idegenforgalmi szezon beszámolója. Éva 
kérem, hogy a tábor kapcsán konkrét pénzügyi adatokat kapjunk. 
 
Zagyva Ferencné: A tavalyi munkatervben ez a napirendi pont az októberi testületi ülés témái 
között szerepelt. Azért tettük át novemberre, hogy tisztább pénzügyi képet kapjunk a tábor, a 
kemping és a strandfürdő működéséről. 
 
Bozó Lászlóné: Novemberben irányszámokat tudok mondani, pontos végleges pénzügyi évet, 
csak a következő év márciusában, a lezárt eredmények alapján mondatok. 
 
Kovács Dániel: Vezess táblázatot a főbb kiadásokról, ha ilyenek vannak. 
 
Bozó Lászlóné: Ez eddig is így volt. A legutóbbi jelentősebb kiadás a tűzoltó ellenőrzés volt, 
erről is tájékoztattam a testületet. 
 
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, akkor szavazásra teszem fel, aki elfogadja a 2012. év II. 
félévi munkatervét kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
92/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi II. félévre az alábbi 
munkatervet fogadja el: 
2012. augusztus hónap: 
1. Az iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
2. Egyebek. 
2012. szeptember hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. évi I. féléves költségvetési beszámolójának 

elfogadása 
2. A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatás 
3. Az iskolakezdési támogatások megítélése (zárt ülés) 
4. Egyebek 
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2012. október hónap: 
1. Ifjúsági Tábor és Camping térítési díjainak meghatározása 
2. Egyebek 
2012. november hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

elfogadása. 
2. Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
3. 2013. évi közüzemi díjak meghatározása 
4. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (táborvezető, kempingvezető, strand 

ügyvezető) 
5. Egyebek. 
2012. december hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2013. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
2. Egyebek.  
Felhívja a testület a polgármester figyelmét, hogy a fentiekben szereplők szerint hívja össze a 
testületi üléseket. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
IV. napirendi pont: Egyebek 
 
Közbeszerzési terv 
 
Tarjányi Lászlóné: Az elfogadási határidő április 15-e, de a lényeg, hogy el legyen fogadva. A 
fürdőfejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzések szerepelnek a táblázatban. A testület tagjai ezt 
megkapták. 
 
Zagyva Ferencné: Nincs kérdés? Aki a közbeszerzési tervet elfogadja, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
93/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat testülete a 2012. évre alábbi közbeszerzési tervet fogadja el:  

 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés 
tárgya és mennyisége 

Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási 
típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a 
közbeszerzés 

megvalósításának 
tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

vagy a 
szerződés 

időtartama 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e az 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 

 I. Árubeszerzés         

 II. Építési beruházás         

Strand fejlesztés 
Nemzeti 

értékhatárt 
elérő 

nyílt 2012. 03. 
 

2012. 11. 30. nem 

 III. Szolgáltatás-
megrendelés 
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Strand fejlesztés 
műszaki ellenőrzése 

Nemzeti 
értékhatás 

alatti 

meghívásos 
 

2011. 07. 
 

2012. 11.30. nem 

Strandfejlesztés 
kiviteli terv 
elkészítése 

Nemzeti 
értékhatár 

alatti 
 2011. 07. 

 
2012. 11. 30. 

 
nem 

Strandfejlesztés 
projektmenedzsment 

 
Nemzeti 

értékhatár 
alatti 

meghívásos 
 

2011. 08. 

 
2012. 11. 30. 

nem 

Strand fejlesztés 
nyilvánosság és 

marketing biztosítása  

Nemzeti 
értékhatár 
alatti  

meghívásos 
 

2011. 12. 
 

2012. 11. 30. nem 

IV. Építési 
koncesszió 

   
 

 

V. Szolgáltatási 
koncesszió 

     

Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a közbeszerzési tervet tegye közzé.  
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
2012. május 29-i  közös testület i ülés  
 
Tarjányi Lászlóné: Tegnap közös testületi ülés volt Sirokban, a testület tagjai közül csak 
ketten jelentek meg, így nem volt határozatképes a bükkszéki testület. Ivád és Erdőkövesd 
szeretne csatlakozni a Kölyökvár óvodához. Mindkét település 1 -1 csoporttal működik. A 
körjegyzőség másik két települése megszavazta a csatlakozást. 
 
Zagyva Ferencné: A testület tagjai a közös ülésre a meghívót megkapták. Kérem, hogy a 
közös üléseken 3 fővel jelenjünk meg, hogy határozatképesek legyünk. Aki a csatlakozás 
jóváhagyásáról szóló testületi határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
94/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja Erdőkövesd Község 
Önkormányzata és Ivád Község Önkormányzata 2012. 09. 01-jétől történő csatlakozását a 
Közoktatási intézményt – Óvodát – Fenntartó Társuláshoz az előterjesztés szerinti 
feltételekkel. 
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőket, hogy a változást a központi nyilvántartások 
felé (OKÉV, Kincstár) jelentsék le.  
Felhívják a képviselő-testületek a körjegyzőket, hogy 2012. június 30-ig készítsék el és 
terjesszék elő a fenntartó önkormányzatok közös képviselő-testületi ülésén a Közoktatási 
Intézményt – Óvodát – Fenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosítását és a 
Kölyökvár Óvoda alapító okirata módosítását. 
Határidő: 2012. 06. 30. 
Felelősök: körjegyzők 
 
Tarjányi Lászlóné: Az iskolai létszám csökkentéséről korábban hozott döntés megerősítése 
szükséges. A két írásos határozati javaslatot mindenki megkapta. 
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Zagyva Ferencné: Aki a határozati javaslatokat elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
95/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata Képviselőtestülete 18/2011.(08.29.) közös önkormányzati 
határozatát az alábbiak szerint megerősíti: 
Az Országh Kristóf általános Iskola 2011. évi költségvetését 2011. szeptember 1-től az 
alábbiak szerint módosítja: 
Az intézmény főfoglalkozású dolgozóinak létszáma 29 fő.  
Részfoglalkozásúak száma 1 fő. 
Megállapítják a képviselőtestületek, hogy az Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi 
költségvetésében meghatározott létszám átszervezés következtében 22 főre csökkent, mert 6 
fő áthelyezésre került Sirok Község Önkormányzata közalkalmazotti állományába, 1 fő 
nyugdíjazása után az állás megszűntetésre került.  Ezen átszervezés nem pedagógus 
álláshelyet érintett és nem járt anyagi teherrel.   
A képviselőtestületek megbízzák Sirok Község Polgármesterét, hogy a határozatot a 
Belügyminisztériumhoz benyújtandó pályázathoz csatolja. 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
96/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2011. (08.29.) közös határozatát az 
alábbiak szerint megerősíti: 
Az Országh Kristóf általános Iskola főfoglalkozású dolgozói létszámát – ezen belül 
pedagógus létszámát - 2011. szeptember 1-től 1 fővel -30 főről 29 főre csökkenti.  A 
létszámcsökkentést a székhely intézményben rendelik el.  
Megállapítják a képviselőtestületek, hogy fenntartói körükön belül - az általuk működtetett 
költségvetési szerveknél, az önkormányzatok hivatalánál, a körjegyzőségeknél,  valamint a 
társulás által működtetett intézményekben  meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken, vagy tervezett új álláshelyeken a létszámcsökkentéssel érintett 
álláshelyen foglalkoztatott jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
Az önkormányzatok az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntöttek a 
létszámcsökkentésről.  
Fentiek miatt javasolják a felmentéssel történő közalkalmazotti jogviszony megszűntetést.  
A létszámcsökkentéssel járó költségek fedezetét állami támogatás, valamint Sirok Község 
Önkormányzata biztosítja.  
Megállapítják a képviselőtestületek, hogy az Országh Kristóf Általános Iskola 2012. évi 
költségvetésében meghatározott létszám átszervezés következtében 22 főre csökkent, mert 6 
fő áthelyezésre került Sirok Község Önkormányzata közalkalmazotti állományába, 1 fő 
nyugdíjazása után az álláshely megszűntetésre került. Ezen átszervezés nem pedagógus 
álláshelyet érintett és nem járt anyagi teherrel.   
Felhívják a képviselőtestületek Sirok Község Polgármesterét, hogy a létszámcsökkentés 
végrehajtásának anyagi fedezetéhez nyújtson be pályázatot a Belügyminisztériumhoz, az 
intézményvezetőt pedig arra, hogy a létszámcsökkentést hajtsa végre. 
Határidő: azonnal és 2012. szeptember 30.  
Felelős: Sirok Község Polgármestere, intézményvezető  
 
Tarjányi Lászlóné: A Kölyökvár Óvoda intézményvezetői megbízatására pályázatot írt ki a 
körjegyzőség. Eddig egy pályázat érkezett. A közalkalmazotti törvény értelmében a 
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megbízásról szóló döntés meghozatala előtt egy bizottság hallgatja meg a pályázókat, mely 
legalább három főből áll. A közös ülésen minden önkormányzat delegált egy tagot, a siroki 
tag az elnök Bükkszékről Dr. Katona Miklósné képviselőt javasolták. 
 
Dr. Katona Miklósné: Elfogadom a delegálást. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja Dr. Katona Miklósné képviselőt az intézményvezetői 
megbízást előkészítő bizottság tagjának, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
97/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kölyökvár Óvoda intézményvezetői 
megbízást előkészítő bizottság elnökének Gál Zoltán siroki képviselőt, tagjainak Unghy 
Csaba istenmezejei képviselőt és dr. Katona Miklósné bükkszéki képviselőt megválasztja.  
A képviselőtestület megbízza a bizottság tagjait, hogy a pályázót hallgassa meg, a kialakított 
véleményét pedig a kinevezéskor ismertesse.  
Határidő: 2012. június 25. 
Felelősek: bizottság tagjai 
 
Tarjányi Lászlóné: Az Országh Kristóf Általános Iskola intézményvezetői megbízatására is 
pályázatot írt ki a körjegyzőség. Eddig egy pályázat érkezett. Ugyanúgy, ahogy az óvoda 
esetében itt is szükséges egy bizottságot létrehozni. Bükkszékről Dr. Katona Miklósné 
képviselőt javasolták bizottsági tagnak. 
 
Zagyva Ferencné: Aki elfogadja Dr. Katona Miklósné képviselőt az intézményvezetői 
megbízást előkészítő bizottság tagjának, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
98/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Országh Kristóf Általános Iskola 
intézményvezetői megbízást előkészítő bizottság elnökének Gál Zoltán siroki képviselőt, 
tagjainak Adamicska József istenmezejei képviselőt, dr. Katona Miklósné bükkszéki 
képviselőt, Vahalcsikné Varga Edit szajlai képviselőt, Maruzs Tamásné terpesi képviselőt 
megválasztja.  
A képviselőtestület megbízza a bizottság tagjait, hogy a pályázót hallgassa meg, a kialakított 
véleményét pedig a kinevezéskor ismertesse.  
Határidő: 2012. június 25. 
Felelősek: bizottság tagjai 
 
MFB szerződésrő l   
 
Zagyva Ferencné: A Magyar Fejlesztési Banknál kezdeményeztük a szerződés módosítását. A 
szerződésmódosítási díj 375.000 forint. A szerződés aláírásához testületi felhatalmazás 
szükséges, hogy a polgármester a hitelszerződés aláírhatja illetve a körjegyző ellenjegyezheti. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
99/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bükkszéki Strandfürdő korszerűsítése 
és fejlesztése című beruházás önerő részéhez a hitelfelvételre kiírt közbeszerzési eljárás 
alapján a 748.549.650 Ft hitel felvételére szerződést kötött az eljárás nyertesével, a Magyar 
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Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytárssággal. A 2011. június 14-én aláírt 
szerződés, módosításra kerül. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a hitelszerződés és kapcsolódó biztosítéki 
szerződések módosításának aláírására, a körjegyzőt a szerződés ellenjegyzésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Műszaki ellenőr kiválasztásáról 
  
Zagyva Ferencné: A bank kéri, egy újabb műszaki ellenőr bevonását a projektbe. Eddig erre 
nem volt szükség, elfogadták a VeszprémBer Zrt-t, mint műszaki ellenőrt. Külön ezért 
regisztráltatták magát az MFB rendszerébe, nem kevés papírmunkával és engedélyek 
megszerzésével. A bank üzletszabályzata változott, ezért már nem elég egy műszaki ellenőr. 
Kapott az önkormányzat 3 céget, hogy ezek közül válasszunk. Kértük, az igazgatót, hogy az 
országos listából választhassunk, egy környékbelit, természetesen a megadott 3 cégtől is 
kértünk árajánlatot. A legközelebbi műszaki ellenőrzéssel foglalkozó vállalkozás Pálházán 
található, ők adták a legkedvezőbb ajánlatot. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mikortól kell fizetni? 
 
Zagyva Ferencné: A bank állítja össze a fizetési ütemezést. Háromoldalú megállapodást 
szükséges aláírnunk. A banktól hozzájárult, hogy a 4 ajánlat közül, a számunkra 
legkedvezőbbet fogadjuk el. 
 
Dr. Katona Miklósné: Akkor már el van döntve, melyik cég lesz megbízva? 
 
Zagyva Ferencné: Nincs, a testület dönt, a 4 vállalkozás közül. A műszaki ellenőr díja a 
tartalékkeretből kerül kifizetésre. 
 
Kovács Dániel: Zéró riport, záró riport, helyszíni jelentések. Az egyik ajánlatban szerepel, a 
másikban nem. Lehet, hogy ezekért még külön fizetni kell? 
 
Zagyva Ferencné: Mivel ezek a cégek az MFB Zrt. listáján szerepelnek, úgy hiszem tudják, 
hogy mire kell nekik árajánlatot adni. 
 
Koska Pál: A számunkra leggazdaságosabb vállalkozást kell választanunk. 
 
Kovács Dániel: Ez nem a projektpénzből lenne fedezve. 
 
Zagyva Ferencné: A banktól azt az információt kaptam, hogy elszámolhatjuk a tartalékkeret 
terhére. 
 
Dr. Katona Miklósné: Heves megyei nincs a listán?  
 
Zagyva Ferencné: Nincs. Ha nincs több kérdés, akkor aki elfogadja, hogy a legkedvezőbb 
árajánlatot adó vállalkozást kérjük fel a projekt másik műszaki ellenőrének, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
100/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselőtestülete az ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0007 
azonosítószámú, Bükkszéki Gyógyfürdő és Strandfejlesztés című projekthez kapcsolódó 
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Magyar Fejlesztési Bank Zrt. által előírt műszaki ellenőrzési tevékenység ellátásával az 
ÉPFA-TERV Kft-t.bízza meg. Bükkszék Község Önkormányzata munkadíj megfizetését 
vállalja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
Zala Art Kft . szerződésérő l  
 
Zagyva Ferencné: A strandfürdő terveit készítő Zala Art Kft. szerződésmódosítást 
kezdeményezett. A 32.000.000 forint + ÁFA tervezői díjból Bükkszék Község Önkormányzat 
eddig mindösszesen 12.000.000 Ft + ÁFA díjat fizetett ki. Január 5.-e óta tartozunk nekik 
20.000.000 forint + ÁFA összeggel. A szerződésünk egyik pontja rendelkezik arról, hogy 
3.000.000 forintot a Zala Art Kft. ügyvédi letétbe helyez, melyből 2.000.000 forint a 
kivitelező kiválasztását követően, de legkésőbb 2012. március 15-ig visszafizetésre kerül. A 
tervező cég az kéri, hogy a 2 millió ügyvédi letétbe helyezésétől tekintsünk el. Úgy 
gondolom, hogy jelen körülményeket figyelembe véve, ez a minimum, amit megtehetünk. 
Aki a fent elhangzottakat elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
101/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a Zala Art Kft-vel 2011. szeptember 20-
án kötött tervezési szerződést módosításához hozzájárul. A szerződés 16. pontja értelmében 
”A tervező a végszámla kifizetésével egyidejűleg 3.000.000 forintot ügyvédi letétbe helyez, 
melyből 2.000.000 forint a kivitelező kiválasztását követően, de legkésőbb 2012. március 15-
ig, 1.000.000 forint pedig a tárgyi létesítmény használatbavételi engedélye után, de legkésőbb 
2012. december 15-ig kerül visszafizetésre”. A testület a 2.000.000 forint ügyvédi letétbe 
helyezésétől eltekint. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédjével a szerződés 
módosítását készíttesse el, majd írja alá. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Régi orvosi rendelő visszavásárlásáról 
 
Zagyva Ferencné: Ahhoz, hogy a hitelszerződést aláírjuk Magyar Fejlesztési Bankkal, és 
megkapjuk a strandfejlesztéshez a hitelt, projektvizsgálati díjat kellett fizetnünk. Mivel az 
önkormányzatnak nem volt pénze, meghirdettük és eladtuk a régi orvosi rendelőt. A 
szerződésnek volt egy olyan pontja, hogy bármelyik fél elállhat a vételi szándékától. Az 
önkormányzat ezt az ingatlant szeretné megtartani. A vevővel egyszer már hosszabbítottunk 
szerződést, most is ezt tennénk, 6 millió forinttal tartozunk még, ezt május végéig kellene 
visszafizetni, de 90 nappal hosszabbítanánk a fizetési határidőt, valamint átutalnánk 176.066 
Ft kamatot a szerződés aláírását követő 3 napon belül. Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
102/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselőtestülete a Bükkszék, József Attila út 6. szám alatt 
található régi orvosi rendelő ingatlan eladására vonatkozó szerződés 1 számú módosításában 
meghatározott határidőket 90 nappal meghosszabbítja. Egyben a képviselőtestület vállalja, 
annak érdekében, hogy a vevő kockázatát ne emeljék, 176.066 Ft kamatot a szerződés 
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aláírását követő 3 napon belül megfizet a vevő részére.  Felhatalmazza a testület a 
polgármestert, hogy a szerződés fenti tartalmú módosítása aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
ÉRV Zrt. határozat kérése 
 
Zagyva Ferencné: Szennyvíztelep bővítésére csak a 2000 fő feletti települések pályázhatnak. 
Szajla, Terpes, Kisfüzes és Bükkszék együtt meglenne 2000 fő, így jogosultak lennénk 
pályázatot beadni. Bükkszék tisztítaná a másik 3 település szennyvizét is, így lehet egyenlőre 
megoldani a szennyvíztelepünk bővítését. Az ÉRV egy nyilatkozatot szeretne arra 
vonatkozólag, hogy a 4 település együtt kíván pályázni. 
 
Dr. Katona Miklósné: Régebben szó volt róla, hogy a siroki szennyvíztelephez 
csatlakozhatnánk. Ez most nem került szóba? 
 
Kovács Dániel: Siroki szennyvíztelep Bükkszék kapacitását elbírná? 
 
Tarjányi Lászlóné: Szerintem igen, de erre az ÉRV tud pontos választ adni. 
 
Zagyva Ferencné: Úgy gondolom fogadjuk el a határozatot, aztán Siroknál is lehet érdeklődni. 
Aki elfogadja, kérek kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
103/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nemzeti Települési 
Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési 
agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II.27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésére 
hivatkozva hozzájárul, hogy a település az agglomerizációt érintő települések szennyvizét 
befogadja, melyhez a szennyvíztelep bővítése szükséges.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyilatkozatot küldje meg az ÉRV 
Zrt. részére. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Szennyvízbekötésekrő l  
 
Zagyva Ferencné: A Fürdő úton a betonparkolótól a volt Bányászüdülőig 2 olyan lakó 
jelentkezett, akiknek önkormányzati nyilatkozatra van szükségük arról, hogy megfizették a 
hálózatfejlesztési díjat az önkormányzat részére, mivel az ÉRV csak így ismeri el a 
szennyvízhálózatra történő rákötésüket. Eddig ők talajterhelési díjat fizettek. Az 
önkormányzat nyilvántartásában nem szerepel, hogy bármikor hálózatfejlesztési díjat fizettek 
volna. Valószínűsíthető, hogy amikor a Bányászüdülőnek a szennyvízhálózatra történt a 
rákötése, sok ingatlantulajdonos is rákötött a hálózatra. Ha most részükre kiadjuk az igazolást, 
az azon lakosokkal szemben, akik megfizették a hálózatfejlesztési hozzájárulás úgy gondolom 
nem tisztességes. Mit csináljunk? 
 
Koska Pál: Fel kell őket szólítani, hogy fizessék meg a hálózatfejlesztési díjat! 
 
Zagyva Ferencné: De milyen összeget fizessenek? Van olyan ingatlantulajdonos, aki csak az 
előtte lévő ingatlanon történő átvezetéssel tud rákötni a csatornahálózatra. 
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Kovács Dániel: Ők az eredeti tulajdonosok? 
 
Zagyva Ferencné: Nem. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az ÉRV által kiadott számlákon külön tételként szerepel a víz és a 
szennyvíz.  
 
Zagyva Ferencné: Kérjünk 135.000 forintot? Jelenleg, ha a faluban valaki ráköt a hálózatra, 
ennyi hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie. Úgy korrekt, ha az üdülősöktől is annyit 
kérünk, mint a lakosságtól. Aki a szomszédján keresztül tud rákötni a szennyvízhálózatra, az 
másodrákötőnek minősül? Velük mi legyen? 
 
Tarjányi Lászlóné: Az ÉRV csak ott fogad el ilyen rákötést, ahol már az ivóvíz rákötése is így 
történt. Az első bekötőnek számláz, a többi rákötő almérőt szereltethet fel, de ha tartozás van, 
akkor az első bekötővel fizettetik meg. 
 
Zagyva Ferencné: Azon üdülőtulajdonosok részére az önkormányzat nyilatkozatot ad ki, akik 
az ÉRV által kiállított számlával igazolni tudják, hogy a szennyvízdíjat fizetnek. Azon 
üdülőtulajdonosoknak, akik nem tudják ezt igazolni, 135.000 Ft hálózatfejlesztési díj 
megfizetése után tudja az önkormányzat kiállítani a nyilatkozatot. Aki ezzel egyetért, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
104/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében azon 
üdülőtulajdonosok részére, akik az ÉRV Zrt. által kiállított számlával igazolni tudják, hogy 
szennyvízdíjat fizetnek, nyilatkozatot állít ki. Azon üdülőtulajdonosoknak, akik a 
szennyvízdíj fizetését, vagy a hálózatfejlesztési díj megfizetését nem tudják igazolni, 135.000 
Ft hálózatfejlesztési díj megfizetése után áll módjában kiállítani a nyilatkozatot.  
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az üdülőtulajdonosokat a döntésről 
tájékoztassa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy külön bekötésnek számít, ha valaki a szomszédján 
keresztül köt rá a hálózatra, és ezért 135.000 Ft hálózatfejlesztési díj megfizetés szükséges az 
önkormányzat részére. kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
105/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testületének döntése értelmében azon 
üdülőtulajdonosok, akik a szomszédon keresztül tudnak a hálózatra rákötni, 135.000 Ft 
hálózatfejlesztési díjat kötelesek Bükkszék Község Önkormányzatának megfizetni. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy az üdülőtulajdonosokat a döntésről 
tájékoztassa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Rákóczi úti ingatlan eladásra történő  meghirdetésérő l  
 
Zagyva Ferencné: A Rákóczi út 17. szám alatt lévő telket az április 19-i ülésen meghirdettük 
eladásra. Azonban eladási árat nem szabtunk meg. Az önkormányzatnak a telken lévő ház 
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elbontása 750.000 forintjába került. Aki egyetért a 2.000.000 forint eladási árral, kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
106/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete eladásra meghirdeti az önkormányzat 
tulajdonában lévő, természetben 3335. Bükkszék, Rákóczi út 17. szám alatt található 
belterületi telket. Az eladási ár 2.000.000 forint. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, az ingatlan értékesítésre történő meghirdetésére. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Testvértelepülésekrő l  
 
Zagyva Ferencné: Csíz, Horgos és Árpádhalom településsel már régóta szorosabb 
kapcsolatban van a település. Velük a közeljövőben testvértelepülési szerződést is aláírunk. 
Lengyelországból Zagórz településsel vettük fel a kapcsolatot. 
 
Dr. Katona Miklósné: Lengyelország? Hogyan? 
 
Zagyva Ferencné: A strand csúszdáit építő cég segítségével. Lengyelországból is jöhetnek a 
turisták Bükkszékre. Aki egyetért azzal, hogy Bükkszék testvértelepülési kapcsolatokat 
alakítson ki a felsorolt településekkel, és a jövőben is törekedjen ilyen kapcsolatok 
kiépítésére, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
107/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete testvértelepülési szerződést ír alá Csíz, 
Horgos és Árpádhalom és Zagórz településsel. A testület kifejezi azon szándékát, hogy a 
jövőben is törekszik testvérkapcsolatok kialakítására. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződések előkészítésére és aláírására. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Strandfürdő  területén lévő  transzformátor áthelyezésérő l  
 
Szűcsné Lehoczki Julianna: A fürdő fejlesztésével együtt jár az ÉMÁSZ hálózatfejlesztése is. 
Mivel több áramra van szükség, az eddigi trafót újra kell cserélni. A szakemberek a 
helyszínen megnézték, hová lehetne elhelyezni az új trafót. A megfelelő hely a Salvus Kft 
üzemével szembe, az út szélétől beljebb. Az ÉMÁSZ számára egy hozzájáruló nyilatkozatra 
van szüksége a testület tagjaitól, hogy a trafót áthelyezhessék és a földhivatalnál a szolgalmi 
jogot bejegyeztessük. 
 
Zagyva Ferencné: Ha nincs kérdés, felolvasom a nyilatkozatot, aki egyetért kézfelnyújtással 
jelezze.  
 
A nyilatkozat felolvasása után. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
108/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az alábbi szövegű 
nyilatkozatot: „Alulírott Zagyva Ferencné, mint Bükkszék község polgármestere, Bükkszék 
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Község Önkormányzat (3335. Bükkszék, Dobó út 1.) nevében hozzájárulást adok, az 
elektromos áram hálózatfejlesztéséhez kapcsolódó transzformátor állomás önkormányzati 
területen történő építéséhez, valamint a földhivatalnál történő vezetékjog bejegyzéséhez.”. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozattételre. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
ELMIB részvények megvásárlására vonatkozó megkeresésrő l  
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat tulajdonában lévő ELMIB részvények megvásárlására 
érkezett ajánlat., melyet az áprilisi testületi ülésen ismertettem a testület tagjaival. Akkor úgy 
döntöttünk, hogy nem élünk a lehetőséggel. Most kérek egy megerősítést testületi határozat 
formájában erre vonatkozólag. Aki egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
109/2012.(V.30.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem kívánja eladni az ELMIB 
részvényeit. A felajánlott vételi ajánlattal nem kíván élni. 
Felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy a testület döntését az érintettek felé továbbítsa. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Közétkeztetésrő l  
 
Kovács Dániel: 2012. május 24-én brassói aprópecsenye volt az ebéd. A külön digitális 
mérleggel lemért hús mennyisége1.2 dkg ugyan, de a mennyisége igen kevés. Visszajuttattam 
a konyhára az ebédet, délután 2 órakor kaptam 2 ételhordót, ami tele volt brassói 
aprópecsenyével. Nem azt várom el, hogy én többet kapjak, hanem, hogy az emberek kapják 
meg a nekik járó adagot. 
 
Zagyva Ferencné: A brassói aprópecsenye nem látványosan nagy mennyiségű ebéd. A hús is 
és a krumpli is a sütés miatt kevesebbnek tűnik. A konyháról azt az információt kaptam, hogy 
az aznapi ebédhez, a létszám fölött 30 dkg-mal több hús, és 10 kg-mal több burgonya lett 
elkészítve.  
 
Kovács Dániel: Akkor délután miért volt plusz két adag? 
 
Zagyva Ferencné: Lehet, hogy az én ebédemet kaptad meg?. Hozzám nem érkezett panasz az 
ételek minőségével kapcsolatban. 
 
Kovács Dániel: A minőségével semmi gond nincsen. 
 
Zagyva Ferencné: Eddig a mennyiséggel sem volt gondod. 
 
Kovács Dániel: Igen, ez így igaz, de a jövőben erre figyeljünk oda.  
 
Körzeti  megbízottról  
 
Dr. Katona Miklósné: A körzeti megbízott a szolgálati lakásban lakik még?  
 
Zagyva Ferencné: Igen. 
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Dr. Katona Miklósné: Miért? Már másol dolgozik. 
 
Zagyva Ferencné: Tanfolyamot végez, aztán Egerben teljesít szolgálatot. Ha itthon van, 
bármikor szívesen segít bármiben. Az új körzeti megbízottnak saját háza van Bükkszéken. 
 
Kovács Dániel: Szerintem jó, hogy 2 rendőr van a településen. 
 
Traktorvásárlásról 
 
Dr. Katona Miklósné: A traktor megvásárlásra került már? 
 
Zagyva Ferencné: Még nem. 
 
Kovács Dániel: Miért van szükségünk traktorra? 
 
Tarjányi Lászlóné: A Start közmunkaprogram keretén belül kerül megvásárlásra a traktor. 
 
Strandfejlesztésrő l  
 
Dr. Katona Miklósné: A büfét berendezésével, hol tartunk? 
 
Zagyva Ferencné: A Coca-Cola, az Algida a Borsodi sör is támogat. Pénzzel és berendezéssel 
is. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az öltözőt lebontattuk, a kabinsor ugyan marad, de hol lesz még 
lehetőség átöltözni? 
 
Zagyva Ferencné: A büfésoron kialakítunk egy ideiglenes, vállfás öltözőt. 
 
Kovács Dániel: A gyermekmedence egyszínű, mozaikról volt szó. Miért lett változtatva? 
 
Zagyva Ferencné: Igaz, a gyermekmedencébe mozaikmintás burkolást szerettünk volna, de 
előírás, hogy 80 cm vízmélység alatt csúszásmentes aljzatot kell csinálni. A mozaikmintás 
burkolatot nem gyártják csúszásmentes kivitelben, ezért lesz a gyermekmedence világoskék 
színű. 
 
Kovács Dániel: A kabinsoron az ereszt kicserélik? 
 
Koska Pál: Csak azokat, amelyek nagyon rossz állapotban vannak. 
 
Kovács Dániel: A munkagépek 1 hónap múlva nem járhatnak a területen. Mindennel 
végeznek addigra? 
 
Koska Pál: Igen, reméljük. Menet közben derülnek ki, hogy vezetékek, csövek rossz 
állapotban vannak, vagy nem ott vannak, ahol a terv szerint lenni kellene. Ezeket javítani, 
cserélni, áthelyezni kell, ami mind plusz pénz. 
 
Kovács Dániel: A régi gépházhoz még nem nyúltak? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: De, a gépházat belülről teljesen szétszedték, egy nagy épület az 
egész. 
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Kovács Dániel: A McCayals büfét, mint kiderült el kell bontani. Belefér ez a költségvetésbe? 
 
Koska Pál: Ez plusz költség, de muszáj elbontani, mert nincs alapja. 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            körjegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


