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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 2-án, 
20,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli 
ülésen.                              

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 
207/2013.(12.02.) Az árvaellátásban részesülőknek egyszeri 

gyermekvédelmi támogatás megállapítása.  
208/2013.(12.02.) Bükkszék Termálstrand Kft. ünnepi nyitva tartása. 
209/2013.(12.02.) Bükkszék Termálstrand Kft. fürdő belépő csomag 

ajánlata. 
210/2013.(12.02.) Józsa Tamás beadványának újratárgyalása.   
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
II. napirendi pont:  Egyebek.  
 
Árva gyerekek támogatása 
 
Dr. Katona Miklósné: Szeretném, ha támogatnánk  azokat a bükkszéki gyerekeket, akiknek 
meghalt valamelyik szülője és még kapnak árvaellátást. Egyszeri 25 ezer forintos támogatásra 
gondolnék. Huszárné Füredi Szilviának is gondolnék egy kis csomagot karácsonyra. 
 
Zagyva Ferencné: Kérdés vagy hozzászólás van-e? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatalból indult eljárásban – egyszeri 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg 25.000 Ft/fő összegben a 

• bükkszéki állandó lakcímmel rendelkező, árvaellátásban részesülő kiskorú gyermek(ek) 
jogán a gyermek törvényes képviselője/gondozója részére, és 

• a bükkszéki állandó lakcímmel rendelkező, nagykorú árvaellátott részére saját jogán. 
 

A jogosultsági feltétel igazolására az árvaellátás megállapításáról szóló határozatot hivatalból be 
kell kérni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörében döntsön a 
támogatásokról, illetve, hogy a Karácsonyi Ünnepek előtt az egyszeri támogatás jogosultak részére 
történő átutalásáról intézkedjen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
207/2013.(12.02.) testületi határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – hivatalból indult eljárásban – egyszeri 
rendszeres gyermekvédelmi támogatást állapít meg 25.000 Ft/fő összegben a 

• bükkszéki állandó lakcímmel rendelkező, árvaellátásban részesülő kiskorú gyermek(ek) 
jogán a gyermek törvényes képviselője/gondozója részére, és 

• a bükkszéki állandó lakcímmel rendelkező, nagykorú árvaellátott részére saját jogán. 
 

A jogosultsági feltétel igazolására az árvaellátás megállapításáról szóló határozatot hivatalból be 
kell kérni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön a 
támogatásokról, illetve, hogy a Karácsonyi Ünnepek előtt az egyszeri támogatás jogosultak részére 
történő átutalásáról intézkedjen. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester 
 
Fü rdő  ny i t va  ta r tás :  
 
Zagyva Ferencné: A strandon az ünnepi nyitva tartást nem határoztuk meg. Szerintem december 
20-tól január 4-ig reggel 9 órától 22 óráig kellene hogy nyitva legyen. Kérdés vagy hozzászólás 
van-e? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a gazdasági társaság legfőbb 
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. nyitva tartását 
2013. december 20-tól 2014. január 4-ig 9.00 órától 22,00 óráig határozza meg. 
Határidő:azonnal  
Felelős:polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
208/2013.(12.02.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 
Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a gazdasági társaság legfőbb 
szerve hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. nyitva tartását 
2013. december 20-tól 2014. január 4-ig 9.00 órától 22,00 óráig határozza meg. 
Határidő:azonnal  
Felelős:polgármester 
 
Fürdő belépő 
 
Zagyva Ferencné: A Hotel Villa Völgy ügyvezetője hívott fel és azt kérte, hogy 5 hotelból 
hoznának vendégeket 2014. januártól – márciusig hetente és a fürdő belépőre ajánlatot kér.  
Én azt gondolom, hogy 20 %-os kedvezmény jó lenne. 
 
Kovács Dániel: A helyi szállásadóknak is lehetne ilyen kedvezményt adni, télen 20 %-ot, május 1-
től – szeptember 1-ig 10 %-ot. 
 
Zagyva Ferencné: Kérdés vagy hozzászólás van-e? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
  
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január – február - március 
időszakra a Hotel Villa Völgy által közvetített vendégek részére a Bükkszéki Termálstrand Kft. a  
mindenkori aktuális jegyáraiból 20% kedvezményt biztosít. 
Határidő:azonnal 
Felelős:polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
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A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
209/2013.(12.02.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január – február - március 
időszakra a Hotel Villa Völgy által közvetített vendégek részére a Bükkszéki Termálstrand Kft. a  
mindenkori aktuális jegyáraiból 20% kedvezményt biztosít. 
Határidő:azonnal 
Felelős:polgármester 
 
Józsa Tamás beadványa 
 
Zagyva Ferencné: Tamás becsatolta a kért kereset igazolást,  természetesen minimál béren van 
bejelentve. 
 
Kovács Dániel: Vele statuáltunk példát, szerintem jogtalanul követeljük tőle ezt a bérleti díjat, 
azonkívül bükkszéki akit támogatni kellene. 
 
 Zagyva Ferencné:  Már elengedtünk neki 435 ezer forintot. 
 
Bozó Lászlóné: Ha neki elengedjük, jöhet más bükkszéki lakos is, hogy neki is engedjünk el 
valamilyen tartozást. 
 
Zagyva Ferencné: A bíróság a kérésünket jogosnak találta, megítélte a tartozás kifizetését, 
részletfizetést engedélyeztünk Neki, de tavaly november óta ezt sem fizeti.  
 
Koska Pál: Szerintem is csak Tamással statuáltunk példát, mert volt olyan büfé, amit lebontottunk, 
és az a vállalkozónak egy fillérjébe sem került. 
 
Zagyva Ferencné: Ez nem igaz, mert Eged Istvántól is behajtottuk a tartozást. 
 
Bozó Lászlóné: Szerintem ne engedjük el az egészet, csak csökkentsünk rajta. 
 
Zagyva Ferencné: Kérdés vagy hozzászólás van-e még? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete Józsa Tamás Bükkszék, Egri út 25. szám 
alatti lakos területhasználati díj 699.002 forint hátralék tartozását elengedi. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  igen  2  nem 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
210/2013.(12.02.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának képviselő-testülete Józsa Tamás Bükkszék, Egri út 25. szám 
alatti lakos területhasználati díj 699.002 forint hátralék tartozását elengedi. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
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Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülést a polgármester bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző  
 
 
 
 

Dr. Katona Miklósné      Bozó Lászlóné 
Jegyzőkönyv hitelesítő      Jegyzőkönyv hitelesítő 
 


