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Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 22.-én, 
8,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli    
ülésen.                              

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

16/2013. (02.22.) Termálstrand Kft. által igényelt hitelhez jelzálogjog fedezet.  

17/2013. (02.22.) 
A Bükkszéki Gyógyforrást Üzemeltető Kft részére pénzbeli 
hozzájárulás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
     
 
Távolmaradását bejelentette: dr. Katona Miklósné és Bozó Lászlóné  képviselők 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy két képviselő nincs jelen, 
távolmaradásukat jelezték, de a testület így is határozatképes.  
 
I. napirendi pont: Bükkszéki Termálstrand Kft. álta l igényelt hitelhez jelzálogjog fedezet.   
  
Zagyva Ferencné: A Termálstrand Kft. konyhájának építéséhez hitel felvételre van szükség. Az 
Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél szeretnénk felvenni. Két lehetőség volt a beruházási 
hitelt és a folyószámla hitelkeret megemelése. A beruházási hitel mellett döntöttünk.. Ezt az utolsó 
taggyűlésen ezt meg is beszéltük. A pénzintézetnek viszont képviselő testületi döntésre van 
szükség, mert a fedezetként felajánlott Sportpálya feletti rész, valamint a régi orvosi rendelő 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok. A futamidő 5 év és 6 hónap türelmi idő van a hitelfelvétel 
után, amikor is el kell kezdeni a törlesztést.  
Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
Határozati javaslat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Termálstrand Kft által az 
Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél igényelt 20.000.000 Ft beruházási hitel fedezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 227 hrsz-ú orvosi rendelő és szolgálati lakás elnevezésű 
forgalomképes ingatlan, valamint a 756. hrsz-ú beépítetlen terület legyen, és a jelzálogjog az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a jelzálogjogról szóló szerződést aláírja.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  3  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
16/2013.(02.22.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Termálstrand Kft által az 
Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél igényelt 20.000.000 Ft beruházási hitel fedezete az 
önkormányzat tulajdonában lévő 227 hrsz-ú orvosi rendelő és szolgálati lakás elnevezésű 
forgalomképes ingatlan, a 756 hrsz-ú beépítetlen terület legyen és a jelzálogjog az ingatlan 
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy a jelzálogjogról szóló szerződést aláírja.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
II. napirendi pont: Kútfúrás.  
 
Zagyva Ferencné: Az Önkormányzat Lencsés Gáborral sikerdíjas szerződést kötött, amennyiben 
van vízjogi létesítési engedélyünk, akkor fizetjük ki a 600.000.-Ft + ÁFA összeget. A Gyógyforrást 
Üzemeltető Kft fogja a kútfúrást intézni, hiszen azért hoztuk létre. Ennek a Kft-nek van ÁFA 



visszaigénylési joga is, ezért  szerencsésebb lenne, ha onnan lenne elutalva a 762.000.-Ft-ot.  Ehhez 
kérek felhatalmazást, hogy átvezethessük a Kft. számlájára az összeget.    
 
Kovács Dániel: Klinger János megtámadta-e a vízjogi létesítési engedélyt? 
 
Zagyva Ferencné: Tudomásom szerint igen, azzal az indokkal, hogy ha két kút üzemel az a 
vízkészlet mennyiségében és minőségében változást fog jelenteni. Klinger János mindent megtesz, 
hogy hátráltasson bennünket. Ha a II. fok is helybenhagyja a határozatot jogerősé akkor válik. A 
közbeszerzési eljárás 4-6 hét, a fúrás 1,5-2 hónap.  
 
Kovács Dániel: Furcsának találom ezt a hozzáállást, mert ha egy másik személlyel csinálná ezt, 
még azt is megérteném, de, hogy a faluval, egy közösséggel szemben követi ezt el ez számomra 
érthetetlen. 
  
Zagyva Ferencné: Megkérdezem, hogy van-e még  kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
Határozati javaslat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Bükkszéki Gyógyforrást 
üzemeltető Kft. részére 762.000 Ft pénzbeli hozzájárulást  nyújt a salvus –kút fúrásának tervezési 
munkái kifizetésére. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az összeget utalja át a Bükkszéki Gyógyforrást 
üzemeltető Kft számlájára.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  3  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
17/2013.(02.22.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában lévő Bükkszéki Gyógyforrást 
üzemeltető Kft. részére 762.000 Ft pénzbeli hozzájárulást  nyújt a salvus –kút fúrásának tervezési 
munkái kifizetésére. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy az összeget utalja át a Bükkszéki Gyógyforrást 
üzemeltető Kft számlájára.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 


