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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
 Bozó Lászlóné képviselő 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
        Vígh Lászlóné aljegyző  
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a 
testület határozatképes. Átadom a szóz az Alpolgármester Úrnak, mert Ő kérte a testületi ülés 
összehívását. 
 
Koska Pál: Tisztelettel köszöntöm a testületi tagokat. Azért kértem, hogy jöjjünk össze, mert az 
Önkormányzat demokratikus működésével problémák vannak szerintem. A testület 5 főből áll, és a 
tájékoztatást nem minden testületi tag kapja meg kellőképpen. Sok mindenről a faluban értesülök 
és kérdeznek tőlem, de nem tudok rá válaszolni, mert nincs hozzá ismeretem. Támogatást ígértem a 
Polgármester Asszonynak, amikor Alpolgármesternek megválasztottak. Mondanék néhány példát , 
ami szerintem változtatást igényel. A fűnyíró kistraktor cseréjét meg kellett volna beszélnünk. A 
bográcsfőzővel kapcsolatban kérnénk tájékoztatást, ami az önkormányzatot érinti. Különböző 
gépek, eszközök cseréje szintén megbeszélést igényelt volna. Mezőgazdasági tevékenység és a 
közmunka programok ismertetését szeretném. Strand beruházás marketing tevékenységéről fél éve 
kértem tájékoztatást, azóta sem kaptam. A Rally versennyel kapcsolatban kérem a tájékoztatást, 
hogy mi fizettünk-e, vagy mi kaptunk-e  valamit. Szemétszállítási díj emelés hogyan lehetett, 
amikor mi nem fogadtunk el ezzel kapcsolatban semmit. Az ápolónők munkaköri leírása miért 
nincs meg? Két ember név szerint Zagyva Erika és Ivády Péterné megengedte, hogy név szerint 
említsem azt kérdezték tőlem, hogy hogyan lehet Bükkszéken dolgozni. Szerintük csak azt veszik 
fel a falu összes intézményébe akit a Polgármester szeretne, vagy megenged.  Falugyűlés 
összehívása időszerű lenne. A bükkszéki lapok miért nem jelennek meg havonta ahogy régen volt?  
Igazából a képviselők is elmondhatnák, de nem igazán tudunk semmit, ezért ez nem megoldás. 
Próbálnék a helyettesed lenni, ha engednéd. A községben az intézményeknek van vezetője, akik 
felelősen tudnak dönteni az ügyekben nem kellene hozzá a Polgármester beleegyezése. Szeretném, 
ha ezeken a dolgokon változtatni tudnál, mert így nem dolgozhat demokratikusan a testület. Ha ezt 
a problémát nem tudjuk megoldani én a magam részéről lemondok a testületi tagságomról. 
 
Zagyva Ferencné:  Megköszönöm, hogy elmondtad azokat a dolgokat, amin változtatnom kell. 
Ehhez csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy bármit kérdeztél még tőlem, sosem tagadtam meg a 
válaszadást., valamint bármelyiken jöhettek és kérdezhettek nagyon szívesen válaszolok, de 
annyira le vagyok terhelve, hogy nem jut időm rá, hogy minden egyes ügyről mindannyitokat 
tájékoztassalak. 
 
Koska Pál: Nem tudok kérdezni, ha nem tudok információkat. 
 
Zagyva Ferencné: Bizonyos mértékig igazat adok a felvetésednek, de tökéletesen nem. Lehet, hogy 
önállóbb vagyok a kelleténél, de a Strand beruházásnál például a felelőséget az enyém, akkor 
kötelességem a rendszeres ellenőrzés és az is, ha valamit helytelennek találok azonnal jelezzek a 
kivitelező felé és ne várjak testületi jóváhagyásra. Az átszervezés miatt január 1-től ketten 
maradtunk a sok feladatra, nagy a teher rajtunk.  Kezdeményezzetek, kérdezzetek ti is. 
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Dr. Katona Miklósné: Azt javaslom, hogy minden testületi ülést kezdjük azzal, hogy beszámolsz az 
előző hónap levelezéseiről, kifizetett számlákról, az általunk hozott határozatok végrehajtásáról. A 
Széki lapokat szerintem is újra kell indítani és ezt mi állítsuk össze. Az ápolónők takarítása az 
orvosi rendelőben szerintem  nevetséges. Lehet-e kötelezni őket, hogy takarítsanak?  Munkaköri 
leírás nélkül dolgozni törvénytelen, valamint a véleményem az, hogy Zvaráné besorolása nem jó. 
Szeretném kérni, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy a Köztisztviselői és a 
Közalkalmazotti alkalmazásában lévő dolgozóknak milyen jogviszonyokat lehet beszámítani.  A 
Jegyzőktől kérdezem még, hogy az előző rendes testületi ülés után miért kellett két nappal 
összehívni a rendkívüli ülést? Nem lehetett már azt előbb is tudni? Valamint miért Bozó Ferencné 
vette észre, hogy nem jó a nyilatkozat és ha ő nincs akkor kimaradunk az adósságkonszolidációból? 
A  testületi ülés jegyzőkönyve a februári, ami a Bükkszék honlapon van. Miért nincs a többi fenn? 
 
Tarjányi Lászlóné: Azért a gazdálkodási előadó vette észre a nyilatkozatot, mert ő dolgozik azon a 
MÁK által létrehozott oldalon, ahová ezt feltették. A határidő nagyon rövid volt, az ügyintéző 
előbb azt mondta, hogy jó a decemberben elfogadott, de valóban Bozóné vette észre, hogy eltérés 
van az akkori és a jelenleg átküldött nyilatkozat között. Ekkor derült ki, hogy szó szerint meg kell 
egyezni, mert nem fogadják el. Ezért kellett azonnal rendkívüli testületi ülést összehívni. Ha 
Bozóné  nincs akkor a másik gazdálkodási előadó biztosan észreveszi. Az ápolónők takarításával 
kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy vannak olyan helyek, ahol az ápolónők takarítanak. Ha a 
dolgozó vállalja a munkát, akkor nem törvénytelen. Egyébként ez Bükkszékre jellemző dolog, 
hogy itt a dolgozók akarják megmondani, hogy mit csináljanak és ezt most nem csak az ápolónőkre 
értem. Ezt más településeken nem tapasztalom. A besorolásuk jó, a törvény által megengedett 
munkaviszonyokat számítottuk be, de erről bővebbet az aljegyző tud mondani, ő végezte a 
besorolásukat.  Az Alpolgármester Úr jól látja az Önkormányzat demokratikus működését. 
Valóban volt olyan eset, amikor a Polgármester maga döntött, de utána beszámolt nektek erről. Az 
egyéb információ áramlásra törvényi előírás nincs. A szemétszállítási díj emelésre az 
Önkormányzatnak már nincs hatásköre, ezt elmondtuk az év végi testületi ülésen. Nem kell nektek 
elfogadni, csak ismertettük  összegét.  Jelenleg 4,2 %-os emelés volt lehetséges és ha jól tudom itt 
annyival is emelték a tavalyi évhez képest. Az új törvény értelmében május végéig fogják elfogadni 
a díjakat országosan.  
A határozatok végrehajtásáról történő beszámolóhoz annyit szeretnék mondani, hogy régen a 
tanácsi rendszerben ez így működött és van néhány település, ahol még ez így van ma is, de sajnos 
a munkák felhalmozódása miatt erre már nem nagyon van idő, de a Polgármester az egyebekben 
szokott benneteket tájékoztatni a fontosabb eseményekről. A Széki lapok szerkesztésével 
kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy ez nem kötelező önkormányzati feladat. Az 
ügyintéző így is csinál idegenforgalmi és más nem hatósági ügyet is. Ez már végképp nem fér bele 
a munkaidejébe. Ha ezt szeretnétek újra indítani, vagy egyéb nem kötelező pl idegenforgalmi 
feladatot is ellátni,  a saját költségvetés terhére fel kell venni 4 vagy 8 órás létszámot. A 
közmunkaprogrammal nagyon sok munka van, valamit nagyon rövid határidőkre kell teljesíteni a 
pályázatokat és  elszámolásokat. Jelenleg van a startmunkaprogram keretében mezőgazdasági és 
belvíz program, valamint rövid és hosszú távú közmunkaprogram. 
 
Kovács Dániel: Falugyűlésen  vagy  közmeghallgatáson az embereket tudnánk tájékoztatni az 
eseményekről. Köszönöm az Alpolgármester Úrnak az összefoglaló véleményét én is egyetértek 
vele. Szerintem is önkényes döntések vannak, hiányzik a demokratikus működés a testületből.  
 
Zagyva Ferencné: Nagyon sokszor kényszer helyzetből, az idő rövidsége miatt adódik, hogy 
magam kell döntenem. Az ápolónők felvételénél is kikértem a véleményeteket. 
 
Bozó Lászlóné: A fűnyíró kicserélésében én is benne voltam, de nagyon jó lenne, ha 1-1 napra 
bejönnétek és látnátok, hogy mi folyik itt munkaidőben. Nincs ideje a Polgármester Asszonynak 
sem, még engem sem tájékoztat, hiába, hogy én itt vagyok. Az előző ülésen eldöntöttük, hogy 
Huszárné Füredi Szilviát fel kell venni. Ezért a faluból 3 ember támadott le, hogy ha ez így 
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működik őket is vegyem fel, mert nekik sincs pénzük. A közmunkásokról annyit szeretnék 
mondani, hogy nagyon nehéz velük dolgozni, nem kell mindenkinek mindent elhinni. 
 
Vigh Lászlóné: A jegyzőkönyvek közadattáron történő megjelenés az én feladatom. Az eddig 
elkészült jegyzőkönyveket tudom feltenni, de így is van csúszás, mert én csütörtöki napokon 
dolgozom Bükkszéken és ha például az aláírás pénteken történik meg, akkor a következő hétig erre 
várni kell. Az ápolónők munkaköri leírását én elkészítettem és átküldtem tanulmányozásra a 
Polgármesternek és dolgozóknak is. Az ápolónőktől ezen a héten kaptam vissza sok kérdőjellel, 
olyanokkal is amit a bemásolt rendeletnél van. Ez viszont javítani nem lehet, mert ez törvényből 
kivágott szöveg. A közalkalmazottakat 15 napon belül kell tájékoztatni szóban és írásban a 
feladataikról. A szóbeli tájékoztatás meg is történt az írásbeli is elkészült ugyan, de a folyamatos 
egyeztetés miatt nem került még rá sor, hogy aláírják. A Polgármester Asszony azért kérte, hogy a 
napi takarítás is benne legyen a munkaköri leírásában, mert eddig Zvaráné 4 órában dolgozott, 
most pedig 6 órában lett alkalmazva. Ezt döntésétek el, hogy ez alapján tudjam javítani. 
 
Koska Pál:  Az a véleményem, hogy vegyünk fel egy négy órás ember, aki takarít a rendelőben két 
órát, 2 órát pedig besegít a hivatalba. 
 
Zagyva Ferencné: Jelenleg van egy hat órás közmunkásunk július 31-ig, akivel a takarítást meg 
tudjuk oldani, utána pedig felvehetünk 4 órába egy főt. 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás ehhez.. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat 2013. augusztus 1-től 4 órás munkaviszonyba, saját költségvetés 
terhére 1 munkavállaló felvételéhez hozzájárul, aki az orvosi rendelőben takarít 2 órában és 2 
órában a hivatali, nem hatósági munkát végez. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
53/2013.(04.14.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat 2013. augusztus 1-től 4 órás munkaviszonyba, saját költségvetés 
terhére 1 munkavállaló felvételéhez hozzájárul, aki az orvosi rendelőben takarít 2 órában és 2 
órában a hivatali, nem hatósági munkát végez. 
Határidő: 2013. augusztus 1. 
Felelős: polgármester 
 
II. napirendi pont: Egyebek 
 
R e n d ő r l a k á s 
 
Zagyva Ferencné: A rendőrségi szolgálati lakásból a volt körzeti megbízott kiköltözik 2013. május 
31-én. A Rendőrség igényt tart a szolgálati lakásra, mert 1985-ben készült egy olyan megállapodás, 
miszerint a Rendőrségnek joga van a bérlő kijelölésére, de a működtetés az Önkormányzat feladata, 
nekünk csak használati jogunk van.  
 
Dr. Katona Miklósné: Dr. Simon Ferenc ügyvéd Úrnak át kell küldeni a megállapodást, mert én 
úgy tudom, hogy a használati jog erősebb, mint a tulajdonjog. 
 
 
Kovács Dániel kimegy az ülésről. 
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Ó v o d a  t á r s u l á s 
 
Zagyva Ferencné: Május végéig el kell döntenünk, hogy a Bükkszék tagóvodaként működjön-e 
tovább, vagy külön óvodaként üzemeljen. Ha leválunk akkor a vezetőnek vezetői pótlékot kell adni 
a törvény értelmében. 
Koska Pál: Mi az előnye, ha  nem válunk szét? 
 
Tarjányi Lászlóné: Vezetői pótlékot takarítunk meg, valamint ha az óvodások létszáma a 13 fő alá 
csökken nem kapunk állami finanszírozást. Ha tagóvodaként üzemelünk tovább, akkor is Bükkszék 
fizeti a fenntartási költséget, de törvényesen fogunk üzemelni., valamint szeptember 1-től 
várhatóan 82.000.-Ft a vezetői pótlék.  
 
Zagyva Ferencné 
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás ehhez.. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat a Bükkszéki Óvodát továbbra is tagóvodaként kívánja 
működtetni. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a Társulást erről tájékoztassa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
54/2013.(04.14.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat a Bükkszéki Óvodát továbbra is tagóvodaként kívánja 
működtetni. 
Megbízza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a Társulást erről tájékoztassa.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Kovács Dániel visszajött az ülésre. 
 
Hu s z á r  I s t v á n  l e v e l e 
 
Zagyva Ferencné: Huszár István volt polgármestertől levelet kaptam, melyet most felolvasok. Én 
azt hiszem nem a képviselő testületnek kell ezzel foglalkozni. Nekünk az ECHO TV-s műsorhoz 
nincs közünk, intézze velük, ha ezzel gondja van. 
 
A testület a levelet tudomásul vette, intézkedést nem kezdeményez. 
 
T é r k ő  l e r a k á s a 
 
Zagyva Ferencné: A Strand beruházás kapcsán maradt meg térkő, ami a helyi tüzéptelepre 
szállítottak le, de ez még az önkormányzat tulajdona a ZÁÉV Zrt. szerint. Ezt le kellene rakatni 
vagy a Strandnál lévő büfé sor elé, vagy a Holdfény panzió előtti park kavicsos részébe. 
Felhatalmazást kérek tőletek, hogy elkezdhessem a felmérést, ezután tájékoztatlak benneteket. 
 
A testület hozzájárul, hogy felmérettesse a Polgármester, hogy mennyi a térkő és hová lesz elég. 
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T ű z o l ó s z e r t á r 
 
Zagyva Ferencné: A Katasztrófavédelmi Igazgatóság kb három hete megkeresett, hogy mikor lesz 
kész a tűzoltó szertár, mert  pályázati úton nyerték pénz, és még most sincs kész. 
 
Koska Pál: A Beton koszorút a falra a tél végén megcsináltattam, továbbiakban a tűzoltók feladata 
befejezni. Természetesen szívesen segítek, ha megkérnek. 
 
T á b o r 
 
Bozó Lászlóné: A Tábor területén ebben az évben már kétszer volt csőtörés, sajnos a víz úgy 
elfolyt, hogy nem is találtuk meg, az ÉRV-től kellett segítséget kérni. Kiderült , hogy a tolózárak 
régiek és eleresztik a vizet, tehát ezeket ki kellene cserélni. Kaptam 3 árajánlatot 800-1000 ezer 
forint közötti.  
 
Koska Pál: Ezek az árajánlatok nagyon egyszerűek,  tételesen írják le az árakat és több helyről is 
szerezzél még be. 
 
Bozó Lászlóné: Rendben van tételes ajánlatot kérek és még kérek több helyről is. 
 
.  
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 


