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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én, 
17,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.                             

 

Határozat száma Tárgya 
180/2013.(11.25.) Az Eger Térsége TDM beszámolójának elfogadása és 

a működési tagdíj hátralék kifizetésének 
engedélyezése. 

181/2013.(11.25.) Belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

              182/2013.(11.25.) 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2014. I félévi munkatervének elfogadása. 

183/2013.(11.25.) Védőnő egyszeri díjazásának elfogadása.  
184/2013.(11.25.) Védőnő szerződésének meghosszabbítása.  
185/2013.(11.25.) Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői pályázat 

megtárgyalásának időpont meghatározása. 
186/2013.(11.25.) Bükkszék Termálstrand Kft. beszámolójának 

elfogadása.  
187/2013.(11.25.) Camping beszámolójának elfogadása.  
188/2013.(11.25.) Bozó Lászlóné képviselő érintettségének feloldása.  
189/2013.(11.25.) Bozó Lászlóné táborvezetői szerződésének  

meghosszabbítása.  
190/2013.(11.25.) Ifjúsági Tábor Camping 2014. évi árainak 

megtárgyalása.  
191/2013.(11.25.) A háziorvosi megbízási szerződés módosításának 

megváltoztatása. 
192/2013.(11.25.) Háziorvosi szerződés módosítással történő elfogadása.  
193/2013.(11.25.) Az ápolónő szerződés módosításának megváltoztatása.  
194/2013.(11.25.) Az ápolónő szerződés módosítással történő 

elfogadása.  
195/2013.(11.25.) Az állam által felajánlott ingatlan szerződésének 

ellenjegyzése, és aláírása.  
196/2013.(11.25.) Helyi adók emelésének megtárgyalása.  
197/2013.(11.25.) Idősek karácsonyi csomagja.  
198/2013.(11.25.) Óvodások és iskolások mikulás csomagja. 
199/2013.(11.25.) Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének 

támogatása.  
200/2013.(11.25.) Józsa Tamás kérelmének tárgyalása.  
201/2013.(11.25.) Bükkszék Termálstrand Kft, ünnepi nyitva tartása, és 

akciói.  
202/2013.(11.25.) Szűcs Balázs szerződése.  
203/2013.(11.25.) Bükkszék Termálstrand Kft. által forgalmazható 

orrpermet és ügyvéd általi szerződés felülvizsgálata.  
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 
  
 
Távolmaradását bejelentette:  Kovács Dániel képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
        Vígh Lászlóné aljegyző 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Pataki Sándor Eger Térsége TDM Egyesület elnök 
         Dr. Kiss Tamás Bükkszék Termálstrand Kft. könyvelője 
         Péntek Zoltánné camping vezető 
Lakosság részéről megjelent: 12 fő 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
1) Eger Térsége TDM Szövetség tájékoztatója az előző évi tevékenységről 
előadó: Pataki Sándor elnök 
 
2) Tájékoztató a belső ellenőrzési jelentés eredményéről 
előadó: polgármester 
 
3) Az önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének elfogadása 
előadó: polgármester 
 
4) Javaslat az egészségügyi alapellátásban dolgozók jogszabályi kötelezésből eredő díjrendezésére 
előadó: polgármester 
 
5) A Bükkszéki Termálstrand Kft ügyvezetői álláshely meghirdetésére beérkezett pályázatok 
bontása 
előadó: polgármester 
 
6) Tájékoztató a Termálstrand Kft első nyolc hónapjának pénzügyi helyzetéről, egyszerűsített 
beszámoló előterjesztése. 
előadó: Dr. Kiss Tamás könyvelő 
 
7) Beszámoló a Camping 2013. évi szezonális működéséről. 
előadó: Péntek Zoltánné vezető 
 
8) Beszámoló az Ifjúsági Tábor 2013. évi idegenforgalmáról 
előadó: Bozó Lászlóné táborvezető 
 
9) A háziorvosi feladatellátásról szóló Megállapodás meghosszabbítása. 
előadó: polgármester 
 
10) Egyebek 
 
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő hiányzik jelezte 
távolmaradását, de a testület így is határozatképes.  
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Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  4  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
meghívó  szer i n t i  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom először  Dr. Katona Miklósnét.  
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Dr. Katona Miklósné bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  3  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta   
j egyzőkönyv  h i t e les í tőnek  Dr .  Katona M ik lósnét .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom másodszor Bozó Lászlónét.  
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
Bozó Lászlóné: bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  3  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
j egyzőkönyv  h i t e les í tőnek  Bozó Lász lóné t .  
 
I. napirendi pont:  Eger Térsége TDM Szövetség tájékoztatója az előző évi tevékenységről. 
 
Zagyva Ferencné: Az Eger Térsége TDM Szövetség felé van elmaradásunk az elmúlt évről is és az 
idei évről is, melyet a júliusi ülésen már tárgyaltunk, ezért kértük, hogy a munkájukról tájékoztatást 
szíveskedjenek adni. Ezért van most itt Pataki Sándor Elnök Úr, akit szeretettel köszöntök és 
megkérem, hogy tartsa meg a tájékoztatóját. 
 
Pataki Sándor: Európában 60 éve működik a TDM Egyesülete, Magyarországon 2009-től működik. 
Az Egri Térségben 6 önkormányzat van. Az összköltségvetésünk 113 millió forint, melyet 
eszközök beszerzésére, marketing tevékenységére és tanulmányok készítése fordítjuk. Bükkszékre 
a következő eszközöket és közvetlen szolgáltatásokat juttattuk 3,5 millió forint értékben: 1 db 
asztali számítógép, a db Samsung Full LED TV, Utazás 2011-2012-2013 kiállításon való részvétel, 
képzéseknél 12 fő angol nyelvtanfolyam, térségi kiadványok és egy saját kisfilm Bükkszékről, 
valamint a térségi kisfilmben való szereplés. A 2013. év lezárása most november 30-al 
megtörténik, ezután a 2014. évi munkához kezdünk, aminek a bevétel 70 %-át  marketing 
tevékenységre, 30 %-át az apparátus fenntartására fordítjuk. Különböző kereskedelmi TV-kel van 
kapcsolatunk és a most elkészült kisfilmeket ott szeretnénk levetíttetni a következő évben.  A 
Bükkszéki Önkormányzat működési hozzájárulás tartozása 2012. évről 270.000.-Ft, a 2013. évi 
262.970.-Ft összesen: 532.970.-Ft. Kérem ennek a költségnek való átutalását.  Ennyiben kívántam 
összefoglalni a munkánkat, szívesen válaszolok kérdésekre.  
 
Péntek Zoltánné: A fejlődéshez valóban nagy reklám tevékenység, marketing munka szükséges. 
 
Dr. Katona Miklósné: Most már van rálátásunk, hogy az eddig átutalt összeg nem kidobott pénz 
volt. Egerben hogyan működik ez a tevékenység? Az adózásnál más, ha a fizetővendéglátás mellett  
ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is kínálunk?  
 
Pataki Sándor: a magán szállásadásnál ha reggelivel adják nem, de ha csomagként például fürdő 
belépővel akkor már 27 % -os ÁFA jön hozzá. Egerben az IBUSZ-ban van két kolleganőnk, akik 
ezt nagyon értik és szívesen tartanak erről tájékoztatást itt Bükkszéken is, ha megfelelő érdeklődő 
van.  
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Zagyva Ferencné: Megköszönöm az Elnök Úrnak a részletes beszámolót, ha több kérdés, 
hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot : 
 
A Po lgármes te r  f e lo l vassa és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer in t i  ta r ta lomma l  
az  e lő t e r j esz tés  szer in t i  ha tá roza t i  j avas la to t ,  vá l toz tatás  né l kü l :  
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
180/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Eger Térsége TDM Szövetség 
tevékenységéről szóló tájékoztatást tudomásul vette. 
 
A 2012-2013. évi működési tagdíj –hátralék 532.970 Ft (Ötszázharminckettőezer-kilencszázhetven 
forint) összegének kifizetését engedélyezi az általános tartalék előirányzatból történő 
átcsoportosítással. 
 
Határidő: 15 napon belül 
Felelős: polgármester 
 
II. Napirendi pont: Tájékoztató a belső ellenőrzési jelentés eredményéről 
 
Zagyva Ferencné: A belső ellenőrzés a strand beruházás közbeszerzését vizsgálta. Az anyagot 
megkaptátok. Kérdés vagy hozzászólás van-e? Ha nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Strandfejlesztési beruházás 
tárgyában a 2011-2012 évi közbeszerzési eljárások, valamint projekt lebonyolítása és pénzügyi 
rendezése szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzésről készült összefoglaló belső ellenőrzési vezetői 
értékelést.  
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
181/2013.(11.25.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Strandfejlesztési beruházás 
tárgyában a 2011-2012 évi közbeszerzési eljárások, valamint projekt lebonyolítása és pénzügyi 
rendezése szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzésről készült összefoglaló belső ellenőrzési vezetői 
értékelést.  
Határidő:azonnal 
Felelős: polgármester 
 
III. napirendi pont: Az önkormányzat 2014. I. félévi munkatervének elfogadása 
 
Zagyva Ferencné: Ezt az anyagot is megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Bozó Lászlóné: Hiába tervezünk mi 6 ülést, amikor 21-et tartunk. 
 



 5 

Dr. Katona Miklósné: Régen az én időmben is volt ennyi ülés, vagy még több, igaz-e Simonné? 
 
Simonné Koska Katalin: Igen sok fölösleges ülés volt akkor is és most is. Előre kell haladni. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Po lgármes te r  f e lo l vassa és  szavazás ra  tesz i  fe l  az  e lő t e r j esz tés  szer in t i    
ha tá roza t i  j avas la to t  szó  szer in t i  t a r ta lomma l ,  vá ltoz ta tás  né l kü l :  
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
182/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 
2014. évi munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadta. 
 
Határid ő:  folyamatosan 
Felelős:  polgármester  
 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. évi  

MUNKATERVE 
 
Az ülések az aktuális hónap utolsó keddi napján kerülnek megtartásra általánosan 16.00 órai 
kezdettel. 
Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 
fontosabb intézkedésekről 
 
Január hó: 
 

1. Bükkszék Községi önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési tervezetének 
tárgyalása, a költségvetési rendelet elfogadása 
előadó: polgármester, jegyző 
 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, gyermek étkeztetések térítési 
díjainak, nyersanyagnormáinak felülvizsgálata, rendelet módosítása. 
előadó: jegyző 
 

3. Egyebek 
 

Zárt ülés 
Szociális kérelmek 
 
Február hó: 
 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat a helyi önszerveződő civil szervezetek működési célú 
támogatására pályázat meghirdetése 
előadó: polgármester 
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2. Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről 
előadó: bizottság elnöke 

 
3. Egyebek 

 
Zárt ülés 
Szociális kérelmek  
előadó: polgármester 
 
Március hó: 
 

1. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. 2014. évre tervezett rendezvények megbeszélése. 
előadó: polgármester 
 

2. 2013. évben önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról. 
előadó: civil szervezet vezetője 
 

3. Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása 
előadó: polgármester 
 

4. Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
előadó: jegyző 
 

5. Egyebek 
 
Zárt ülés 
Szociális kérelmek  
előadó: polgármester 
 
Április hó:  
 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
előadó: polgármester, jegyző 
 

2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámoló (zárszámadás) előterjesztése. 
előadó: polgármester, jegyző 
 

3. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
előadó: polgármester 
 

4. A 2013. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadása 
előadó: jegyző 
 

5. Egyebek 
 
Zárt ülés 
 
Szociális kérelmek  
előadó: polgármester 
 
Május hó: 
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1. Beszámoló a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről, működési 
tapasztalatairól. 
előadó: jegyző 
 

2. Átfogó értékelés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 
előadó: jegyző, gyermekjóléti szolgálat vezetője 
 

3. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről 
előadó: Pétervásárai Rendőrőrs parancsnoka 
 

4. Egyebek 
 
 
 

Zárt ülés 
 
Szociális kérelmek  
előadó: polgármester 
 
Június hó: 
 

1. Az önkormányzat 2014. II. félévi munkatervének elfogadása 
előadó: polgármester 
 

2. Beszámoló a körzeti védőnői tevékenységről. 
előadó: körzeti védőnő 

 
3. Egyebek 

 
Zárt ülés 
 
Szociális kérelmek  
előadó: polgármester 
 
 
Közmeghallgatás tervezett időpontja: 2014. október hó 
 
IV. napirendi pont:  Javaslat az egészségügyi alapellátásban dolgozók jogszabályi kötelezésből 
eredő díjrendezésére 
 
Vígh Lászlóné: A határozati javaslatból kimaradt az ápolónő egyszeri juttatására vonatkozó rész, 
amely az előterjesztésben részletezve van.   
 
Bozó Lászlóné:  Havi 5.000.-Ft értékű utalványt adunk az ápolónőnek, a többi tartalékként marad? 
 
Vígh Lászlóné: Igen, mert áprilistól a jelenlegi finanszírozás 60 %-át fogjuk kapni, ha nem lesz 
jelentkező a háziorvosi praxis betöltésére. 
 
Zagyva Ferencné: Eddig helyettesítéssel oldottuk meg a háziorvosi szolgáltatást, de december 01-
től az önkormányzaté lesz a praxisjog, melyet ezentúl mi adhatunk el ingyen. Sajnos még most 
sincs jelentkező aki a háziorvosi teendőket ellátná. A finanszírozás április 1-től 60 %-ra csökken. A 
kiküldött határozati javaslatot a következő mondattal kiegészítve teszem fel szavazásra:  
Az egyszeri kiegészítésből az ápoló visszamenőlegesen 2013. áprilistól december hónapig havi 
5.000.-Ft összegű Erzsébet utalvány juttatásban részesítése. 
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A Po lgá rmester  f e lo l vassa  és  szavazásra  tesz i  f e l  az  a lább i  ha tároza t i  
j avas la to t :  
 
Bükkszék Községi Önkormányzat, mint a Bükkszéki Háziorvosi és Védőnői körzet központi 
fenntartója  

1. Védőnői Szolgálat 2013. évi személyi juttatások és járulékok előirányzatát megemeli a 
362/2013. (X.11.) Kormányrendelettel elrendelt finanszírozás-emelés alapján az 
Egészségbiztosítási Alapból származó, a következőkben részletezett többletbevétellel: 

 
a) 57.500.-Ft-tal azaz Ötvenhétezer-ötszáz forinttal, amely a 2013. január 1-je és október 
31-e között aktív állományban lévő védőnőnek kifizetendő, bruttó 45.270.- Ft egyszeri 
díjazás és járuléka fedezete, valamint  
 
b) további 5.800.-Ft-tal azaz Ötezer-nyolcszáz forinttal, amely a Védőnői Szolgálatnál 
álláshelyen foglalkoztatott védőnőnek első alkalommal a 2013. november hónapra járó 
illetményével kifizetendő, havi rendszerességgel folyósítandó, védőnőnkénti havi bruttó 
4.570.- Ft azaz  négyezer-ötszázhetven forint és járuléka fedezete, 
 
c) további 7.800 Ft-tal, amely a védőnő 2013. november 1-jétől külön nevesített  területi 
pótlékának és járuléka fedezete. 

 
2. A háziorvosi szolgálat szakfeladat dologi kiadási előirányzatról átcsoportosít  

337.000 Ft azaz Háromszázharminchét ezer forint összeget az átadott pénzeszközök kiadási 
előirányzatra a körzethez tartozó Szajla és Terpes községi önkormányzatok által 
működtetett orvosi rendelők fenntartási költségeihez lakosságarányosan való hozzájárulás 
biztosítására. 

 
3. Felkéri a polgármestert hogy a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 76/A. §-ában elrendelt 

díjazás-emelés végrehajtására tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket és a 
jóváhagyott pénzeszközök átadásról intézkedjen. 

 
4. Az egyszeri kiegészítésből az ápoló visszamenőlegesen 2013. áprilistól december hónapig 

havi 5.000.-Ft összegű Erzsébet utalvány juttatásban részesítése 
 

Határidő:            a határozat kiadására a döntést követő 3 nap 
   a 2. pontban foglalt okiratok kiadására: 2013. november 30. 
   a pénzeszköz átadásra 2013. november 30. 
Felelős:           Polgármester  
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
183/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat, mint a Bükkszéki Háziorvosi és Védőnői körzet központi 
fenntartója  

5. Védőnői Szolgálat 2013. évi személyi juttatások és járulékok előirányzatát megemeli a 
362/2013. (X.11.) Kormányrendelettel elrendelt finanszírozás-emelés alapján az 
Egészségbiztosítási Alapból származó, a következőkben részletezett többletbevétellel: 

 



 9 

a) 57.500.-Ft-tal azaz Ötvenhétezer-ötszáz forinttal, amely a 2013. január 1-je és október 
31-e között aktív állományban lévő védőnőnek kifizetendő, bruttó 45.270.- Ft egyszeri 
díjazás és járuléka fedezete, valamint  
 
b) további 5.800.-Ft-tal azaz Ötezer-nyolcszáz forinttal, amely a Védőnői Szolgálatnál 
álláshelyen foglalkoztatott védőnőnek első alkalommal a 2013. november hónapra járó 
illetményével kifizetendő, havi rendszerességgel folyósítandó, védőnőnkénti havi bruttó 
4.570.- Ft azaz  négyezer-ötszázhetven forint és járuléka fedezete, 
 
c) további 7.800 Ft-tal, amely a védőnő 2013. november 1-jétől külön nevesített  területi 
pótlékának és járuléka fedezete. 

 
6. A háziorvosi szolgálat szakfeladat dologi kiadási előirányzatról átcsoportosít  

337.000 Ft azaz Háromszázharminchét ezer forint összeget az átadott pénzeszközök kiadási 
előirányzatra a körzethez tartozó Szajla és Terpes községi önkormányzatok által 
működtetett orvosi rendelők fenntartási költségeihez lakosságarányosan való hozzájárulás 
biztosítására. 

 
7. Felkéri a polgármestert hogy a 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 76/A. §-ában elrendelt 

díjazás-emelés végrehajtására tegye meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket és a 
jóváhagyott pénzeszközök átadásról intézkedjen. 

 
8. Az egyszeri kiegészítésből az ápoló visszamenőlegesen 2013. áprilistól december hónapig 

havi 5.000.-Ft összegű Erzsébet utalvány juttatásban részesítése 
 

Határidő:            a határozat kiadására a döntést követő 3 nap 
   a 2. pontban foglalt okiratok kiadására: 2013. november 30. 
   a pénzeszköz átadásra 2013. november 30. 
Felelős:           Polgármester  
 
Zagyva Ferencné:  Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  fe l  szó  szer in t  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  másod ik  ha tá roza t i  j avas la to t :  
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
 
184/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Kovács Tünde körzeti védőnő 
közalkalmazotti kinevezését 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A kinevezése egyebekben 
változatlan marad. 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
 



 10 

V. napirendi pont: A Bükkszéki Termálstrand Kft ügyvezetői álláshely meghirdetésére 
beérkezett pályázatok bontása 
 
Zagyva Ferencné: Megérkeztek az ügyvezetői állásra a pályázatok, 6 db. Felbontom és megnézem, 
hogy hozzájárultak-e a nyilvánosságra hozatalhoz. 
 
Felbontja a polgármester a borítékokat és átnézi.  
 
Zagyva Ferencné: Egyik pályázó sem nyilatkozott arról, hogy nem hozható nyilvánosságra , ezért 
most felolvasom a neveket: Lanszki Mátyás, Huszár Péter, Bocsi János, Verebélyi György, Varga 
Zoltánné, Knoll Rita. Meg akarjuk mind a hat pályázót hallgatni?  
 
Bozó Lászlóné: Lanszki Mátyással perben állt az önkormányzat, ez nem kizáró ok? 
 
Tarjányi Lászlóné: Nem kizáró ok. Szerintem meg kell vizsgálni, hogy megfelelnek-e a pályázati 
feltételeknek. 
 
Dr. Kiss Tamás: Kérem a képviselő testületet, hogy olyan embert válasszon, aki ért a strand 
vezetéshez, aki kezelni tudja a strand problémáit. 
 
Zagyva Ferencné: Azt javaslom, hogy a jegyzők nézzék át a pályázatokat és aki megfelel azokat 
hívjuk be meghallgatásra szerdán 17 órára. Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt és Aljegyzőt, hogy a 
benyújtott pályázati anyagokat vizsgálják meg azon szempontból, hogy ki felel meg a pályázati 
feltételeknek. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat –időpont 
egyeztetést követően – hívja be személyes meghallgatásra  2013. november 27-én 17 órára. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
185/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Jegyzőt és Aljegyzőt, hogy a 
benyújtott pályázati anyagokat vizsgálják meg azon szempontból, hogy ki felel meg a pályázati 
feltételeknek. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázókat –időpont 
egyeztetést követően – hívja be személyes meghallgatásra  2013. november 27-én 17 órára. 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 
 
VI. Napirendi pont: Tájékoztató a Termálstrand Kft első nyolc hónapjának pénzügyi 
helyzetéről, egyszerűsített beszámoló előterjesztése. 
Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Termálstrand Kft.-nek jelenleg nincs ügyvezetője, ezért Dr. Kiss 
Tamás a strand könyvelője számol be a strand első nyolc hónapjának pénzügyi helyzetéről. 
 
Dr. Kiss Tamás: Szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném előre bocsájtani, hogy a számok, 
amiket most mondok augusztus 31-i állapot szerintiek. A strand első nyolc hónapjának az 
árbevétele 208 millió forint, melyből a stand bevétele 138 millió, a többi az büfé bevétel. A 
kiadások 140 millió forint, a nagyobb kiadásokat emelném ki, melyek a következők: 74 millió 
anyagköltség, 24 millió a gyógyvíz, 21,5 millió fűtésre, 10,5 villamos energia, 12 millió víz és 
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csatorna díj, 27 millió a bérköltség és 6,5 millió forint a járulékai. Ami még az eredményt 
módosítja 4,5 millió forint értékcsökkenés. Tehát augusztus 31-én az eredmény 29 millió forint. A 
probléma csak az, hogy télen a költségek nőnek és a bevételek csökkennek és így év végére 
másképpen fog alakulni az anyagi helyzetünk. Óriási a különbség, mert az előző évben 83 millió 
forint volt a bevétel ami ebben az évben 211 millió forint.  A strand likvid, kötelezettségeinek 
eleget tud tenni, a forgóeszköz hitelét visszafizette. A készpénzeszköz állomány 47,5 millió forint 
és a hitelkeret.  Adóellenőrzésünk is volt, mely mindent rendben talált.  
 
Dr. Katona Miklósné:  Mit takar a rövid lejáratú kötelezettség? Mennyi nyereségre számítunk az év 
végére? 
 
Dr. Kiss Tamás könyvelő: A decemberi bér és járulék fizetési kötelezettséget, amit januárban 
fizetünk ki, a forgóeszköz hitel állományt és valamennyi olyan számlát, ami decemberben érkezik 
és januárban fizetünk ki, de 1 éven belüli tartozás. Az év végére körülbelül 9 millió forint 
nyereségre számítunk az augusztus 31-én számolt adatok alapján. 
 
Simonné Koska Katalin a lakosság részéről szót kapott: Ma mennyi pénze van a strandnak? 
Komoly vezetőt kell választani, aki egyben gazdasági szakember is, mert az eddigi kifizetések, 
számok azt tükrözik, hogy  két kézzel szórtuk a pénzt. 
 
Dr. Kiss Tamás: Egyet értek a hozzászólással. Valóban felelős vezetőt kell választani, aki ért hozzá 
és a sajátjaként kezeli a strandot. A nyári többletbevételnek jövő év júniusáig ki kell tartani. A 
pályázat elkészítésekor én 200 millió forint körüli árbevételt terveztem, ami nagyon szépen be is 
jött. A kiadásokat kell csökkenteni és a dolgozói létszámot optimalizálni. A testületnek felelős 
döntéseket kell hozni. Az idegenforgalmat növelni kell, gondolok itt a TDM Egyesületével 
szorosabb kapcsolatra. 
 
Dr. Katona Miklósné:  A tervezetthez képest mennyivel magasabbak a kiadási költségek?  
 
Dr. Kiss Tamás: Arányaiban a tervezett költségek közül a bér költség nagyobb, valamint az energia 
költségek. Ezeket kell optimalizálni. 
 
Simonné Koska Katalin a lakosság részéről: A vezetőt premizálni kell, lehet hogy így jobban 
magáénak érzi a strand dolgait. 
 
Dr. Kiss Tamás: Ezt nagyon jó ötletnek tartom. A testületnek egy emberként kell működni, 
Bükkszék lakosságának pedig segíteni kell.  
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszéki Termálstrand Kft 
első nyolc hónapjának pénzügyi helyzetéről készített egyszerűsített beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
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186/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszéki Termálstrand Kft 
első nyolc hónapjának pénzügyi helyzetéről készített egyszerűsített beszámolót az előterjesztés 
szerinti tartalommal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
VII. Napirendi pont:  Beszámoló a Camping 2013. évi szezonális működéséről. 
 
Zagyva Ferencné: Ezt a beszámolót is megkaptátok írásban. A marketing tevékenységre nagy 
gondot kell fordítani ennél az intézménynél is.  
 
Ha kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszék Camping 2013. 
évi szezonális működéséről készült beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  döntéshozata lában 4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4 i gen 
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
 
187/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszék Camping 2013. 
évi szezonális működéséről készült beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
VIII. Napirendi pont:  Beszámoló a az Ifjúsági Tábor 2013. évi idegenforgalmáról. 
 
Zagyva Ferencné: Itt is kiment az írásos beszámoló.  
 
Bozó Lászlóné: A megjelent lakosságnak szeretnék egy pár számot elmondani. A szállás bevétel 
ebben az évben 17 millió forint volt az étkezésé 18 millió forint, tehát a tábor 2013. évi bevétele 
összesen 35 millió forint. Az idegenforgalmi adó az előző évieknél jóval magasabb 2,3 millió 
forint, ez abból adódik, hogy több volt a gólyás csoportom, akik már fizetnek IFA-t. A nagyobb 
kiadásokat megemlíteném 550 ezer forint a önjáró fűnyíró, a 850 ezer forint tolózárak, 405 ezer 
forint az egri 2, 5 épület nagyobb karbantartási munkája. Talán még elmondanám, ami ehhez az 
évhez tartozik, hogy 7 megrendelésem már van a következő évre, ami írásos formában is nálam van 
19 millió forint értékű bevételt fog hozni, és van még kb. 5 millió forint értékű megrendelés, ami 
még nem biztos, csak érdeklődés jellegű. 
 
 Dr. Katona Miklósné: A bért sokallom, de mondtad Éva, hogy azért emeltétek fel, hogy a strandi 
dolgozók béréhez hasonló legyen. Az egyéb készletbeszerzést talán részletesebben kellett volna 
kifejteni. Én most mondom, hogy tartózkodni fogok a szavazáson, a kistraktor beszerzés miatt. 
 
Bozó Lászlóné: Edit ha bejössz részletesen is megmutatom a beszerzéseket. A tavalyi vízdíj, ami 
egy millió forint volt olyan későn érkezett meg róla a számla, hogy az idei évhez lett lekönyvelve. 
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Simonné Koska Katalin lakosság részéről:  Edit ez milyen dolog, hogy a kistraktor vásárlás miatt 
nem szavazod meg a beszámolót, amikor már jövőre 19 millió forintos megrendelése van a jövő 
évre? Még nem volt veszteséges a tábor, és a kapcsolatai is jók Évának, mert ennyi visszajáró 
vendég ezt igazolja. 
 
Zagyva Ferencné: Felolvasnék három megrendelés mellé érkezett köszönő levelet, ami szerintem 
magáért beszél. Nem csak a beszámolót, hanem a munkádat is köszönöm Éva és természetesen a 
tábor többi dolgozójának is. 
 
Bozó Lászlóné: Köszönöm, azt meg külön, hogy a dolgozóknak is megköszönted, mert ez 
természetesen csapatmunka. 
 
Bozó Irén a lakosság részéről:  Több csoporttól hallottuk, hogy csak akkor jönnek jövőre, ha Éva 
lesz. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszék Ifjúsági Tábor 
2013. évi működéséről készült beszámolót. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  2  i gen  
szavazat ta l  és  2  t a r tózkodássa l  a  képv i se lő - t es tü le t  nem fogadta  e l  a  
ha tároza t i  j avas la to t .  
 
Zagyva Ferencné: A táborvezetőnek, Évának december 31-én lejár a szerződése, döntetünk kell. Az 
adatok tükrözik a munkájának az eredményét, javaslom a szerződés meghosszabbítását. 
 
Dr. Kiss Tamás: Ha egy vezető bizonyított, meg kell tartani, nehogy úgy járjunk, mint a strandnál, 
hogy 3 havonta új az ügyvezető.  
 
Dr. Katona Miklósné: Erről előre kellett volna szólni. Ezt így nem lehet tárgyalni. Ki kell írni a 
pályázatot. 
 
Simonné Koska Katalin a lakosság részéről:  Éva bizonyított 5 év alatt. Igaza van Tamásnak, 
nagyon kell vigyázni, hogy ne kezdjük ugyanazt, mint a strandnál. 
 
Zagyva József: A védőnő munkaszerződésének meghosszabbítását minden szó nélkül megszavazta 
a testület, beszámoló nélkül. Ezzel nincs is semmi gond, ez teljesen jól van így. De akkor most mi a 
baj Évánál? A két dolgozót nem egyformán bíráljátok el? 
 
Tarjányi Lászlóné jegyző: Igazad van Editke valóban meg kellett volna jelölni a napirendi 
pontoknál a táborvezető munkaszerződésének meghosszabbítását. De kérdem én, melyiken nem 
tudtátok, hogy le fog járni a szerződése? A munkának folyamatosnak kell lenni, ezért dönteni kell. 
A választások miatt lehet, hogy szerencsésebb egy évre meghosszabbítani a szerződését. 
 
Dr. Katona Miklósné: Megkérem a polgármestert, hogy válaszoljon, hogy miért hosszabbítottuk 
meg a szerződését a védőnőnek!  
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Zagyva Ferencné:   Meg vagyunk elégedve a védőnő munkájával, nem látom szükségességét 
annak, hogy pályázatot írjunk ki. A lakossági visszajelzése is teljesen jó. Nem látom 
szükségességét a pályázat kiírásának.  
 
Dr. Katona Miklósné: Jó akkor írjuk ki a védőnői pályázatot is.  
 
Dr. Kiss Tamás: Ha kiírják a pályázatot mire vezető lesz március 1-jét írunk és az új vezető beleül 
a készbe. Miért kellene ezt csinálni, ha Éva jól végzi a munkáját.  
 
Bozó Lászlóné: Nem tudom, hogy a személyemmel van-e gondotok, vagy azzal, hogy télen nem 
kell táborvezető. Higgyétek el, hogy a 3. évre sikerült azt elérnem, hogy már novemberre legyen 
foglalás. Télen is kell a táborvezető, ha nem én leszek akkor is. Kötetlen munkaidős a táborvezető, 
nyáron késő estig dolgozom, télen pedig lecsúsztatom a túlórát. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mikor Demeter Bea volt, akkor is csak nyáron volt és 44 millió forint volt a 
bevétel. 
 
Péntek Zoltánné: Én is voltam táborvezető, és teljesen igazat adok Évának, hogy télen is kell 
táborvezető. 
 
Szepesi Orsolya lakosság részéről:  Az elmúlt évek bebizonyították, hogy tényleg kell a 
táborvezető télen is. Kérném a képviselőket, hogy mondják el a véleményüket, hogy miért nem 
akarják Évának a szerződését meghosszabbítani. 
 
Koska Pál:  Én a véleményemet már elmondtam Évának. Én legszívesebben megpályáztatnám az 
állást, de az egy évre való meghosszabbítását is támogatom. Mindenki zúgolódik, mert másképpen 
gondoljuk, mint a többiek. Csak addig jó az ember, míg úgy szavaz, ahogy akarják. Ha én nem úgy 
látom jónak, akkor már rossz ember vagyok. Senkinek nem akarok rosszat. Gratulálok Évának a 
munkájához. 
 
Simonné Koska Katalin lakosság részéről: Ha Éva jól dolgozik, miért akartok új táborvezetőt? 
 
Dr. Kiss Tamás: Hogy milyen az ügyvezető az a testület felelőssége. Először lehet tévedni, de 
másodszor miért szavazták meg újra a strand előzőleg elküldött ügyvezetőjét? Össze kell fogni, egy 
emberként kell dolgozni a faluért. Ha a táborvezetői állást is megpályáztatjátok, ami még jól 
működött, azt is összeromboljátok. 
 
Juhász Sándor lakosság részéről: Visszafelé mentek, miért nincs egyetértés köztetek? Ha a fürdő 
vezetőt elküldtétek, miért hoztátok vissza? Aki ezt tette, legalább bocsánatot kérne, hogy tévedtem. 
Örüljünk, hogy a táborba vendég jön, ahogy ez kinéz. És ha már ennyi a megrendelés jövőre, látni 
lehet, hogy Éva sokat dolgozik. 
 
Koska Pál: Szente János vissza hozatalát én kezdeményeztem. Ha más bocsánatot kér, én is. 
 
Zagyva Ferencné: Én visszavontam a döntésemet, Szente Jánossal kapcsolatban. Három hónap után 
beismertem, hogy tévedtem, nem az, amit vártunk tőle.   
 
Dr. Katona Miklósné: Azért szavaztuk meg, hogy újra ő legyen, mert úgy küldtünk el minden 
ügyvezetőt, hogy nem tudta elmondani a véleményét. 
 
Zagyva Ferencné: Mindenkinek meg volt adva a lehetőség. A strandvezetőnek jogában állt volna 
összehívni a testületet. Judit számtalanszor itt volt ülésen, napi szinten kapcsolatban voltatok, nem 
igaz, hogy nem tudtatok dolgokról. 
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Szepesi Orsolya a lakosság részéről: Konkrétan nem itt az ülésen, de el tudja mindeni mondani a 
véleményét. Ez egy kis falu, mindenki mindenről tud.  
 
Dr. Katona Miklósné: Egyetértek Palival, hogy írjuk ki a pályázatot. Tamás miért nem jön 
gyakrabban ülésre? 
 
Dr. Kiss Tamás:  Nem tudom, hogy miért kellene gyakrabban jönni? Én a háttérmunkát csinálom, a 
számokról tudok beszélni, ez a könyvelő feladata. A vitával nem halad előrébb a falu. 
 
Huszár Péter lakosság részéről:  Javaslom a testületnek, hogy mindenképpen Bükkszéki vezetőt 
kell megválasztani, mert ő van mindig elérhető állapotban.  
 
Bozó Lászlóné: Bejelentem érintettségemet és tartózkodok a szavazásban. 
 
 Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati     
javaslatot: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bükkszék Ifjúsági Tábor  
vezetői állását megpályáztatja. 
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  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  1  i gen  
szavazat ta l   és  2  nem szavazat ta l  a  képv i se lő - t es tü le t  nem fogad ta  e l  a  
ha tároza to t .  
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati   
javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Lászlóné táborvezető 
munkaszerződését 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A munkaszerződése egyebekben 
változatlan marad. 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
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  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  2  i gen  
szavazat ta l   és  1  nem szavazat ta l  a  ha tá roza t i  j avas la t  nem kapo t t  
m inős í te t t  t öbbséget .  
 
A falubeliek szóltak, hogy Éva miért nem szavazol. 
 
Vígh Lászlóné: A képviselőknek személyes érintettség esetén bejelentési kötelezettsége van, de a 
képviselő-testület minősített többséggel dönthet arról, hogy a szavazásból az érintett képviselőt 
kizárja-e, vagy nem.  
 
Zagyva Ferencné: Szavazzon a testület, hogy kizárjuk-e a szavazásból Bozó Lászlóné képviselőt 
személyes érintettsége miatt. Kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért azzal hogy ne zárjuk ki a 
szavazásból. 
 
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  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l   a  képv i se lő - t es tü le t  e l f ogadta  az  a lább i  ha tároza to t .  
 
188/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bozó Lászlóné Képviselőt a 
táborvezetői állás meghosszabbítás tárgyában a szavazásból nem zárja ki. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, ismét szavazásra teszem fel az alábbi határozati   
javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Lászlóné táborvezető 
munkaszerződését 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A munkaszerződése egyebekben 
változatlan marad. 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  és  1  ta r tózkodássa l  a  képv ise lő - t es tü le t  e l fogadta  az  a lább i  
ha tároza to t .  
  
189/2013.(11.25.) önkormányzati határozat: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Lászlóné táborvezető 
munkaszerződését 2014. december 31-ig meghosszabbítja. A munkaszerződése egyebekben 
változatlan marad. 
A testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Beszéljük meg a jövő évi camping és tábor árait. Véleményem szerint nem kell 
emelni. Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati   javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. Hogy a 2014. évre 
változatlan összegben kell alkalmazni a Camping, Ifjúsági Tábor szállás és szolgáltatási díjait, 
valamint a közterületi díjakat. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
 
S z  a  v  a  z  á  s  

 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a   képv i se lő - t es tü le t  e l f ogadta  az  a lább i  ha tároza to t .  
  
190/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott. Hogy a 2014. évre 
változatlan összegben kell alkalmazni a Camping, Ifjúsági Tábor szállás és szolgáltatási díjait, 
valamint a közterületi díjakat. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester 
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IX. Napirendi pont:  A háziorvosi feladatról szóló megállapodás meghosszabbítása. 
 
Zagyva Ferencné: Mint ismeretes a háziorvosi körzet működtetését helyettesítéssel látjuk el. Dr 
Szabó József volt háziorvos nem jelentkezett, hogy december 1-ig el tudta volna adni a háziorvosi 
praxist. Dr. Shakarneh Subhi nem szeretné megvásárolni, de a helyettesítést még január 31-ig 
vállalja. A kiküldött megállapodásban még december 31-e szerepel, de az ünnepek miatt a doktor 
úr vállalta, hogy január 31-ig helyettesít.  
 
Ezért először a határozati javaslat módosítását teszem fel szavazásra:  
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi feladat helyettesítéssel 
történő ellátásáról szóló megbízási szerződés módosításában a szerződés lejáratának időpontját 
2014. január 31-re módosítja. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a   képv i se lő - t es tü le t  e l f ogadta  az  a lább i  ha tároza to t .  
  
191/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi feladat helyettesítéssel 
történő ellátásáról szóló megbízási szerződés módosításában a szerződés lejáratának időpontját 
2014. január 31-re módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
A Po lgármes ter  fe lo l vassa  és  szavazásra  tesz i  f e l  a módos í tássa l  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  ha tároza t i  j avas la to t  szó  szer in t :  
  
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
192/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól  
szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bekezdésében,  az 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) 
bekezdésének a) pontja alapján, figyelemmel a 2000. évi II. törvényre és annak végrehajtásáról 
szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi határozatot hozza: 
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki - Bükkszék-Szajla-Terpes 
települések háziorvosi körzetét egybefoglaló - vegyes háziorvosi körzet működtetésére a  Surman – 
Sakarne Kft –vel (2370. Dabas, Móra Ferenc utca 23. képviseli: dr. Shakarneh Subhi) kötött 
Megbízási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Megbízási szerződés módosítását aláírja és a háziorvosi 
szolgálat működési engedély módosítására, valamint  a finanszírozási szerződés módosítására a 
szükséges intézkedéseket megtegye. 
Határidő: 2013. november 30.  
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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…/2013.(XI.25.) testületi határozat melléklete 
 

Háziorvosi feladat helyettesítéssel történő ellátásáról szóló 
Megbízási szerződés módosítása 

Mely létrejött  
Bükkszék Község Önkormányzata (3335, Bükkszék, Dobó I. u. 1. adószám: 15378015-2-10), mint gesztor képviseli: 
Zagyva Ferencné polgármester,  
 
Szajla Község Önkormányzata (3334 Szajla, Kertész u. 2. adószáma: 15729514-1-10) képviseli Vincze Imréné 
polgármester, 
 
Terpes Község Önkormányzata (3333 Terpes, Május 1. u. 1., adószáma: 15379267-1-10) képviseli: Zvaráné Béres 
Mária polgármester, (a továbbiakban mint Megbízók) 
 
Másrészről,  
Surman-Sakarne Kft vállalkozó háziorvos (székhelye: 2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23. cégjegyzékszám: 13-09-
119161, nyilvántartó bíróság: Budapesti Bíróság cégbírósága adószáma: 14264036-2-13) ügyvezetője dr. Shakarneh 
Subhi, (továbbiakban Megbízott).   
 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:  
 
1) A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2013. március 26-án egymással feladat-ellátási szerződést kötöttek a Bükkszék, 
Szajla, Terpes községekben vegyes háziorvosi körzeti feladatok tartós helyettesítéssel, területi ellátási kötelezettséggel 
vállalkozás formában történő ellátására. 
2) A Szerződőd Felek megegyeznek abban, hogy a fent megjelölt szerződés 4. pontjában a szerződés lejáratának 
időpontját 2013. január 31. napjáig meghosszabbítják. 
 
3) Egyebekben a feladat-ellátási szerződés pontjai változatlanul hatályban maradnak. 
 
A szerződő felek aláírásra jogosult képviselői jelen szerződés módosítást elolvasták, értelmezték és azt mint 
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 
 
 
Bükkszék, 2013………………………. 
 

…………………………………………. 

Bükkszék Község polgármestere 

 

………………………………………….  ………………………………….. 

 Terpes Község  Polgármestere   Szajla Község Polgármestere 

  

…………………………………..   

dr. Shakarneh Subhi a    

  Surman-Sakarne Kft ügyvezetője 

 
Jóváhagyta:  
Bükkszék Község Képviselő-testülete …./2013.(…..) sz. határozatával 
Szajla Község Képviselő-testülete …./2013 (…..)  sz. határozatával 
Terpes Község Képviselő-testülete …./2013 .(…..) sz. határozatával 
 
Zagyva Ferencné: Természetesen az ápolónő szerződését is meg kell hosszabbítani. Ha kérdés és 
hozzászólás nincs akkor először a határozati javaslat módosítását teszem fel szavazásra: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Róbertné közalkalmazotti 
kinevezésének meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatban szereplő időpontot  2014. 
január 31-re módosítja. 
Határidő: azonnal 
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Felelős:polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  

 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a   képv i se lő - t es tü le t  e l f ogadta  az  a lább i  ha tároza to t .  
  
193/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszár Róbertné közalkalmazotti 
kinevezésének meghosszabbítására vonatkozó határozati javaslatban szereplő időpontot  2014. 
január 31-re módosítja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
A Po lgá rmester  f e lo l vassa  és  szavazásra  tesz i  f e l  szó  szer in t  az  e lőző  
ha tá roza t  sze r in t  módos í to t t  az  e lő t e r jesz tés  szer i n t i  ha tároza t i  j avas la to t :  
  
S z  a  v  a  z  á  s   
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
194/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
1.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár Róbertné háziorvosi körzetben 
ápolói munkakörre szóló közalkalmazotti kinevezésének időtartamát 2014. január 31. napjáig 
meghosszabbítja. 
2.) Egyebekben a kinevezés tartalma változatlan formában hatályban marad. 
3.) Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: 2013. november 26. 
Felelős: polgármester 
 
X.  Napirendi pont: Egyebek. 
 
Takarékszövetkezet 
 
Dr. Katona Miklósné:  Olyan információm van, hogy a helyi Takarékszövetkezetet bezárják a jövő 
év elején. Arra kérem a Polgármester Asszonyt, hogy keresse meg a Takarékszövetkezet vezetőjét 
és próbáljon meg vele egyezségre lépni, mert igaz kicsi falu vagyunk, de van strandunk és 
táborunk. Sok az idős ember is, jó lenne ha nem zárnák be nálunk. 
 
Simonné Koska Katalin: Egyetértek, egy próbálkozást megér. 
 
Zagyva Ferencné: A veszteséget produkáló fiókokat be akarják zárni, de természetesen 
megkeresem Gyula Zoltánt. Az ATM itt fog maradni.  
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Ha bezárják a takarékot többlet kiadást fog jelenteni a strandnak és a 
tábornak is. Még az lenne jó, ha olyan ATM-et hoznának, amibe be lehet dobni a pénzt. 
 
Állami tulajdonú földterület tulajdonba vétele 
 
Zagyva Ferencné: Az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba adásnál a tábor alatti ingatlant 
kértük, amihez az MNV Zrt-től megérkezett a megállapodás. Kérem a testület felhatalmazását, 
mely szerint Dr. Simon Ferenc ügyvéddel ellenjegyeztethessem és aláírhassam. 
Ha kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
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A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  fe l  szó  szer in t  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  ha tároza t i  j avas la to t :  
  
S z  a  v  a  z  á  s   
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
195/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Simon Ferenc ügyvédet 
(székhely: Eger, Foglár út 2.), hogy a 109/2 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan állami 
tulajdonból önkormányzati tulajdonba adásról szóló –az MNV Zrt-vel kötendő Megállapodást az 
önkormányzat részéről ellenjegyezze, a tulajdonjog-átruházás és az elidegenítési tilalom ingatlan-
nyilvántartási átvezetésével, illetve bejegyzésével kapcsolatosan az ingatlanügyi hatóság előtt a 
Szerződő Felek képviseletében eljárjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester, Dr. Simon Ferenc ügyvéd. 
 
Adóemelés 
 
Zagyva Ferencné: Most kell eldönteni, hogy a következő évtől emeljünk-e helyi adókat. Szerintem 
nem kellene. Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  fe l  szó  szer in t  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  ha tároza t i  j avas la to t :  
  
S z  a  v  a  z  á  s   
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
196/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy határozott, hogy  a helyi iparűzési 
adó, tartózkodás utáni idegenforgalmi adó, valamint a telekadó mértékét 2014. évre nem kívánja 
emelni. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
Idősek karácsonyi csomagja: 
 
Zagyva Ferencné: Mindjárt itt a karácsony a 70 éven felülieknek a csomagot meg kell rendelni. 
Szerintem 1500 forint értékben jó lesz. Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az 
alábbi határozati javaslatot: 

 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetési segélykeret terhére karácsonyi 
csomagot készíttet a 70 éven felüli időseknek, 1500 Ft/fő értékben.   
A testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészítéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
197/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetési segélykeret terhére karácsonyi 
csomagot készíttet a 70 éven felüli időseknek, 1500 Ft/fő értékben.   
A testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészítéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Ovisok és általános iskolások mikulás csomagja 
Zagyva Ferencné: Az ovisoknak és a bükkszéki általános iskolásoknak, akik Sirokban tanulnak  
szoktunk adni mikulás csomagot. Azt gondolom, hogy 500 forint elég lesz csomagonként. Ha 
kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 

 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetési segélykeret terhére mikulás 
csomagot készíttet az 1-3 éves korig, az óvodások és a Sirokban tanuló bükkszéki általános iskolás 
korú gyermekek számára  csomagonként 500 Ft/fő értékben.   
A testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészítéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
198/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzat képviselő testülete a költségvetési segélykeret terhére mikulás 
csomagot készíttet az 1-3 éves korig, az óvodások és a Sirokban tanuló bükkszéki általános iskolás 
korú gyermekek számára  csomagonként 500 Ft/fő értékben.   
A testület felhívja a polgármestert, hogy a csomagok elkészítéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
 
Adomány 
 
Zagyva Ferencné: A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületétől kaptam levelet, mert őket is 
szoktuk támogatni. Szerintem adhatunk ebben az évben is nekik 5.000.-Ft-ot. Ha kérdés és 
hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgássérültek Heves Megyei 
Egyesületének a segélykeret terhére adományoz 5.000.-Ft támogatást. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
199/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgássérültek Heves Megyei 
Egyesületének a segélykeret terhére adományoz 5.000.-Ft támogatást. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
Pályázat 
 
Zagyva Ferencné: Most egy olyan pályázati lehetőség van, miszerint személygépkocsi, vagy 
mikrobuszra lehet 100 %-os pályázatot beadni. 
 
Tarjányi Lászlóné: Csak olyan településeken lehet, ahol van falu vagy tanya gondnoki állás, és a 
település lakossága az 500 főt nem haladja meg. 
 
Zagyva Ferencné: Ezt sajnálom, mert az önkormányzatoknak csak az ÁFÁ-t kellett volna fizetni. 
 
Józsa Tamás beadványa 
 
Zagyva Ferencné: Józsa Tamás részéről egy kérelmet kaptam, amit most felolvasok. 
 
Tarjányi Lászlóné: Ezt zárt ülésen nem lehet tárgyalni, mert a jogszabályban le van írva, hogy mely 
ügyeket lehet csak zárt ülésen tárgyalni. Ez nem tartozik azok közé. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: A tartozása körülbelül 690 ezer forint körüli, pontosan utána kell 
nézni, havi 50 ezer forinttal kellett volna fizetni, de ebben az évben még nem fizetett.  
  
Dr. Katona Miklósné:  A  végrehajtási eljárás el van indítva? Egyébként az épület valóban ott volt 
de nem üzemelt. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Igen el van indítva a végrehajtás. 
 
Zagyva Ferencné: Mióta nem fizeti a részleteket? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Ebben az évben még nem fizetett. Bírósági eljárás indult a tartozás 
ügyében, és jogosnak ítélte meg a követelésünket, havi 50 ezer forint részletfizetést engedélyezett a 
testület. Mivel ilyen régen nem fizet, ezért elindult a végrehajtás munkabérre, a megállapodás 
alapján. 
 
Zagyva Ferencné: Véleményem szerint a következő testületi ülésre csatoljon be jövedelem 
igazolást és akkor döntsünk róla. Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az 
alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Józsa Tamás beadványa ügyében úgy 
határozott, hogy kérelmének tárgyalásához hiánypótlásként előírja  jövedelem igazolás benyújtását. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
200/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Józsa Tamás beadványa ügyében úgy 
határozott, hogy kérelmének tárgyalásához hiánypótlásként előírja  jövedelem igazolás benyújtását. 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
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Szűcsné Lehóczki Julianna levele – Tulajdonosi döntések meghozatala 
 
Zagyva Ferencné: Felolvasom a Julika levelét a strand ügyeire vonatkozóan. (A jegyzőkönyvhöz 
csatolva) 
 
Dr. Katona Miklósné: Van olyan dolgozó a strandon akinek a próbaideje most jár le? 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Igen, 3 embernek. 
 
Zagyva Ferencné: A szabadságok kiadásához annyi észrevételem lenne, hogy a nyáron nem lettek 
kiadva az rendben van, de szeptemberben új dolgozókat vettek fel, hogy az  állandóaknak ki tudják 
adni, és októberben , novemberben pedig duplán lettek berendelve a dolgozók, hogy az óráik 
kilegyenek. Ez így nagyon nincs jól.  
 
Tarjányi Lászlóné: A szabadságok kiadását a következő év január 31.-ig lehet engedélyezni, ha a 
kiadás a munkáltató részéről ütközik akadályba, március 31.-ig pedig, ha a dolgozó részéről tartós 
akadályoztatás van. 
 
Zagyva Ferencné: A strand ünnepi nyitva tartását szerintem úgy kellene meghatározni, hogy 
december 24.-én ne legyen nyitva, december 31-én pedig délután 4 óráig. A mikulás hetében a 
gyerekeknek ingyenes belépést kellene adni kedvezményként, december 9-től az 1 éves évforduló 
gyanánt egészen december 20-ig 50%-os engedményt adhatunk minden belépőből és aki 
decemberben jön kapjon egy kupont, ami januárban váltható be. Ez azt jelenti, hogy mindenki 
hozzon magával egy embert, tehát 1 + 1 akció. Ha kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem 
fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
1) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Bükkszék termálstrand ünnepi 
nyitva tartását úgy határozza meg, hogy 2013. december 24.-én zárva tart, 2013. december 31-én 
16 óráig tart nyitva.  
2) 2013. december 2 – 8-ig családi kedvezményként a gyermekek ingyen mehetnek be. 
 
3) 2013. december 9.-től 2013. december 20.-ig 50 % kedvezményt ad minden belépőből, plusz 
egy kupont, ami januári kedvezményes belépésre jogosít. 
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  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
201/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
1) Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete A Bükkszék termálstrand ünnepi 
nyitva tartását úgy határozza meg, hogy 2013. december 24.-én zárva tart, 2013. december 31-én 
16 óráig tart nyitva.  
2) 2013. december 2 – 8-ig családi kedvezményként a gyermekek ingyen mehetnek be. 
 
3) 2013. december 9.-től 2013. december 20.-ig 50 % kedvezményt ad minden belépőből plusz egy 
kupont, ami januári kedvezményes belépésre jogosít. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
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Zagyva Ferencné: Szűcs Balázs munkaszerződése a strandon november 28-án lejár, mi legyen? 
 
Dr. Katona Miklósné: Bükkszéki fiatalt támogatni kell. 
 
Zagyva Ferencné: Most a konyhán 8 fő dolgozik, ami szerintem nagyon magas létszám. Inkább 
szakács kell, mint konyhalány. 
 
Bozó Lászlóné: Ha a próbaidők december 2-án járnak le, tárgyaljuk azzal együtt. A létszámot 
csökkenteni kell, a baj az, hogy amikor felvették ezt a sok embert, akkor minket nem kérdeztek 
meg. Csak most kell nekünk döntenünk, amikor el kell küldeni. 
 
Szűcsné Lehóczki Julianna: Balázs után 8 hónapig 70 %-os kedvezményt kapunk a Munkaügyi 
Központtól. 
 
Koska Pál: Én is azt mondom, hogy bükkszéki fiatal, támogatni kell. 
 
Zagyva Ferencné: Ebben igazad van, de próbáljuk a szakmunkásokat támogatni.  
 
Tarjányi Lászlóné: Ő 3 hónapig volt alkalmazva 100 %-os támogatással, a következő 8 hónapra 70 
%-os támogatást kapunk, és az azt követő 4 hónapban támogatás nélkül kötelezően kell 
alkalmaznunk. A támogatás természetesen a minimálbérre vonatkozik. 
 
Dr. Katona Miklósné: Most is azt mondom, hogy bükkszéki fiatal és még 70 %-os támogatást 
kapunk utána,  nekünk támogatnunk kell őt.  
 
Koska Pál: A fiatalokra nagy szükség van, hogy Bükkszéken maradjanak. 
 
Bozó Lászlóné: Nem tudok dönteni. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bükkszéki 
Termálstrand Kft részéről Szűcs Balázs továbbfoglalkoztatására támogatási kérelem benyújtását  a 
Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Járási munkaügyi Kirendeltségéhez. 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv ise lő - t es tü le t  dön téshozata lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l   3  i gen  és  1  
ta r tózkodássa l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
202/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Bükkszéki 
Termálstrand Kft részéről Szűcs Balázs továbbfoglalkoztatására támogatási kérelem benyújtását  a 
Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Járási munkaügyi Kirendeltségéhez. 
Határidő: azonnal  
Felelős:polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 



 25 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a SALVUS Kft.-vel történő 
egyeztetéshez, hogy a fürdőben értékesíthessék az általuk készített orrpermetet, valamint a 
kozmetikai termékeiket.  
Hozzájárul továbbá, hogy a megfelelő minőségű fürdővíz biztosításáról szóló szolgáltatási 
szerződést ügyvéddel átnézettessék. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv ise lő - t es tü le t  dön téshozata lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  i gen  és  a  
képv i se lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
202/2013.(11.25.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a SALVUS Kft.-vel történő 
egyeztetéshez, hogy a fürdőben értékesíthessék az általuk készített orrpermetet, valamint a 
kozmetikai termékeiket.  
Hozzájárul továbbá, hogy a megfelelő minőségű fürdővíz biztosításáról szóló szolgáltatási 
szerződést ügyvéddel átnézettessék. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:polgármester 
 
 
 
 
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  
  


