JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 19-én
17.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Határozat száma
146/2012.(IX.19.)

Tárgya
Közös önkormányzat létrehozásáról
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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
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya
Lakosság részéről megjelent: 10 fő

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen
van, a testület határozatképes.
2013. január 1-től 2000 lakos alatti településen önálló hivatal nem működhet. Bükkszéknek
társulnia kell valamelyik környékbeli településsel. Az előző ülésen már tárgyalta a képviselő
testület a témát, akkor abban maradtunk, hogy megkérdezzük a lakosság véleményét hogy,
Bükkszék Község Önkormányzata Pétervására vagy Sirok településsel társuljon közös hivatal
tekintetében. Kihelyeztük az értesítést a falu több pontján, a lakosság írásban, névvel ellátva a
községházán kinyilváníthatta véleményét, ma 16 óráig. A körjegyző asszony, a testületi ülés
jegyzőkönyvvezetője és én átszámoltuk a beérkezett véleménynyilvánító íveket. 153 fő
nyilatkozott, ebből 1 érvénytelen. Az érvényesen nyilatkozók közül 107 fő Sirok község
önkormányzatát, 45 fő Pétervására város önkormányzatát jelölte meg.
A döntés a képviselő testületé. Lehetősége van arra, hogy a lakosság véleményét figyelembe
véve döntsön, de dönthet másképp is. Úgy gondolom, azért kértük ki a lakosság véleményét,
hogy az ő véleményüket is figyelembe vegyük a döntésnél. Most egy szándéknyilatkozatot
teszünk, hogy melyik települést választjuk. Kérdezem a testület tagjait, hogy van-e kérdésük,
véleményük az elhangzottakkal kapcsolatban?
Dr. Katona Miklósné: Kérem a polgármestert, hogy olvassa fel azt a határozatot, amelyben
arról dönt a testület, hogy a lakosság véleményét ilyen formában kérdezzük meg. Nem erről
volt szó. Én tegnap tudtam meg, hogy ma ebben a témában rendkívüli ülés lesz. Semmilyen
határidő nincs, ami ezt indokolná. Továbbá, arról is tegnap értesültem, hogy itt nyilváníthatok
véleményt a hivatalban.
Tarjányi Lászlóné: A jegyzőkönyv ezen része már készen van, csak arról született döntés,
hogy meg kell kérdezni a lakosság véleményét. Mielőtt a testület a döntését meghozta én
tájékoztattalak benneteket, hogy ebben a témában helyi népszavazást nem lehet tartani. Annak
a formáját, módját, hogy a lakosság véleményé t hogyan megkérdezzük nem határozta meg a
testület. Annyit megkérdeztem, hogy névvel ellátott legyen-e a véleménynyilvánítás. A
hanganyagon hallani, hogy te Edit azt mondod, hogy „Úgy van értelme”, Marika pedig, hogy
„Igen”. A határozatba annyi került bele, hogy kérdezzük meg a lakosságot, névvel ellátott
véleménynyilvánítás legyen, és hogy felhatalmazzátok a polgármestert.
Dr. Katona Miklósné: Igen, de úgy volt, hogy minden érintetthez eljuttatjuk. Hallgassuk meg
a hanganyagot.
Tarjányi Lászlóné: Ez nem hangzott el. Meghallgattuk legalább ötször.
Kovács Dániel: Ki kellett volna mindenkinek küldeni, vagy szavazóládába bedobni. Több
olyan személyről tudok, aki nem mert bejönni a hivatalba. A járás központja Pétervására
település lesz?
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Tarjányi Lászlóné: A központ Pétervásárán lesz, Recsken kirendeltség fog működni.
Kovács Dániel: Marika felvetted a kapcsolatot a pétervásárai polgármesterrel?
Zagyva Ferencné: A testülettől ezzel kapcsolatban nem kaptam felhatalmazást. Felteszem
szavazásra, aki egyetért azzal, hogy Bükkszék Község Önkormányzat Sirokkal alakítson
közös hivatalt, és ezzel kapcsolatban a tárgyalásokat megkezdjük, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselőtestület 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
146/2012.(IX.19.) testületi határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy 2013. január 1-től
Sirok Község Önkormányzatával kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekről a tárgyalásokat Sirok Község
polgármesterével kezdje meg.
A közös hivatal alakításáról a megállapodás tervezetet terjessze a képviselőtestület elé
jóváhagyásra.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Tarjányi Lászlóné
körjegyző
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