JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án,
16 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.
Határozat száma
146/2014. (VIII.26.)

Tárgya
Bükkszék Község közbiztonság helyzetéről készült
beszámoló elfogadása.
147/2014. ( VIII.26.) A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2014. évi
költségvetésének elfogadása.
A helyi önkormányzati választásokon közreműködő helyi
148/2014. ( VIII.26.) választási bizottság tagjainak megválasztása.
A Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. I. félévi üzleti
jelentés elfogadása.
150/2014. ( VIII.26.) A Bükkszék Termálstrand Kft. beruházási hitelének
elnapolása.
151/2014. ( VIII.26.) Bükkszéki 02/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának
elutasítása.
152/2014. ( VIII.26.) Bükkszéki 04/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának
elutasítása.

149/2014. ( VIII.26.)
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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 : Vígh Lászlóné jegyző
Panyik Anita aljegyző
Meghívott vendégek: Bognár József kapitányságvezető
Pap János őrsparancsnok
Kisbenedek András körzeti megbízott
Kerécz Tamás ügyvezető
Dr. Kiss Tamás könyvelőiroda vezető
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. Bükkszék község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
előadó: Pétervásárai Rendőrőrs parancsnoka
2. A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása.
előadó: polgármester
3. Önkormányzat és a közös hivatal pénzügyi gazdálkodási szabályzatainak elfogadása.
Előadó: jegyző
4. A helyi önkormányzati választásokon közreműködő helyi választási bizottság tagjainak
megválasztása.
Előadó: jegyző
5. Tulajdonosi döntés: A Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. I. félévi üzleti jelentés elfogadása.
Előadó: ügyvezető
6. Egyebek.
Előadó: polgármester
Zárt ülés: Szociális kérelmek tárgyalása.

Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait és a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy egy
képviselő hiányzik, távolmaradását jelezte, de a testület határozatképes.
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Koska Pál: A 3. napirendi pontot csak felületesen tudtam átolvasni, mert nagyon nagy anyag, ezért
szeretném, ha elnapolnánk ennek a tárgyalását.
Dr. Katona Miklósné: Én csak tegnap kaptam meg, ezért én is azt kérem, hogy napoljuk el ennek a
napirendi pontnak a tárgyalását.
Zagyva Ferencné: Aki a 3. napirendi pont kihagyásával a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
módosított napirendi pontok tárgyalását az alábbiak szerint.
Módosított napirendi pontok:
1. Bükkszék község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
előadó: Pétervásárai Rendőrőrs parancsnoka
2. A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadása.
előadó: polgármester
3. A helyi önkormányzati választásokon közreműködő helyi választási bizottság tagjainak
megválasztása.
Előadó: jegyző
4. Tulajdonosi döntés: A Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. I. félévi üzleti jelentés elfogadása.
Előadó: ügyvezető
5. Egyebek.
Előadó: polgármester
Zárt ülés: Szociális kérelmek tárgyalása.

Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 3 fő. A képviselő-testület 3 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Koska Pált jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét.
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban.
Döntéshozatalban részt vesz 3 fő. A képviselő-testület 3 igen szavazattal,
határozathozatal nélkül elfogadta Bozó Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
I. napirendi pont: Bükkszék község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása.
Zagyva Ferencné: Az anyagot megkaptátok írásban. A rendőrség képviselőinek van-e szóbeli
kiegészítése?
Bognár József: Az Egri Rendőrkapitányság átalakulásával a Pétervásárai Rendőrőrs is változott.
Több feladat hárult az őrsre, de a létszám is fejlesztésre került. A legfontosabb feladatunk a
bűncselekmények csökkentése, illetve megelőzése, csökkenteni a sérüléssel járó közlekedési
baleseteket. Ez Bükkszékre vonatkoztatva pozitív tendenciát mutat több évre visszamenőlegesen.
Tavaly szeptember 25.-től ebben a körzetben biztosítottuk a 24 órás rendőri jelenlétet. Havonta
átnézzük egy-egy településen történt eseményeket és ha szükséges növeljük a szolgálatok számát.
Bükkszéken egyébként is több a szolgálat a sok üdülőház és a strand miatt. Az eredmény az
elvártakhoz alakul, az elmúlt 5 év átlaga jónak mondható. Régebben az elkövetett
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bűncselekmények éjszaka történtek, ezért a körzeti megbízott éjjel látott el több szolgálatot, most
inkább nappal történnek, ezért a nappali szolgálat a több. Megköszönöm Kisbenedek András
körzeti megbízott munkáját. Ha van valami gond, probléma kérem, mondják el, próbálunk rajta
segíteni, és ha van kérdésük szívesen válaszolok rá.
Bozó Lászlóné: Örömmel olvastam a beszámolóban, hogy csökkent a bűncselekmények száma
Bükkszéken. Kisbenedek András körzeti megbízottnak megköszönöm a munkáját. Mindig
számíthatok rá, mint táborvezető is. Ha nincs szolgálatban, akkor is felveszi a telefonomat és segít.
Zagyva Ferencné: Megköszönöm a részletes beszámolót. Megnyugtató, hogy ilyen jók az adatok.
Én is megköszönöm a körzeti megbízott munkáját. Elmondhatom, hogy jó a kapcsolat az
önkormányzat és közötte, tájékoztat, érdeklődik, jön. Reméljük, hogy a közbiztonság és a rend az
elkövetkező időkben is ilyen marad. A Pétervásárai rendőrőrs tagjainak és az őrsparancsnoknak is
szeretném megköszönni a munkájukat. Bármikor hívhatom akár a parancsnok urat is, mindig
elérhető. Jó munkát és kevés intézkedést kívánok.
Bognár József: Az elismerő szavakat megköszönöm a kollégáim nevében is, valamint szeretném
megköszönni az önkormányzatnak a támogatását a kollégák felé. Ettől nem bízzuk el magunkat
továbbra is dolgozunk.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján elfogadja a Bükkszék község közrend-közbiztonság helyzetéről
készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
146/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8.§ (4) bekezdése alapján elfogadja a Bükkszék község közrend-közbiztonság helyzetéről
készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
II. napirendi pont: A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének
elfogadása.
Zagyva Ferencné: Az írásos anyagot itt is megkaptátok. Van-e kérdés, hozzászólás? Ha kérdésetek
és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
147/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
1. Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszéki Napköziotthonos
Óvoda 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:
Az intézmény bevételi előirányzata 4.147.000 Ft, azaz négymillió-egyszáznegyvenhétezer
forint.
A bevételi előirányzatokat az 1. számú melléklet szerint az alábbi címeken és összegekkel
fogadja el:
Intézményfinanszírozás: 4.147.000 Ft
Az intézményfinanszírozás az alábbi támogatásból áll:
Normatív támogatás: 4.147.000 Ft
Az intézmény kiadási előirányzatát a 2. számú melléklet szerinti részletezéssel 4.147.000
Ft, azaz négymillió-egyszáznegyvenhétezer forintban állapítja meg.
A kiadási előirányzatokat az alábbi címeken és összegekkel fogadja el:
Személyi jellegű kiadások:
Járulékok:
Dologi kiadások:
Egyéb működési célú támogatás:

2.582.000 Ft
689.000 Ft
136.000 Ft
727.000 Ft

2. A Képviselő-testület felhívja a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az
intézmény költségvetésének fentiek szerinti elkészítéséről, és annak Bükkszék Község
Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletében történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Felelős: jegyző
Határidő: értelem szerint
III. napirendi pont: A helyi önkormányzati választásokon közreműködő helyi választási
bizottság tagjainak megválasztása.
Zagyva Ferencné: Az előterjesztést megkaptátok írásos formában. Ha kérdésetek és
hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
148/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-ában biztosított hatáskörében eljárva a Bükkszék községben működő helyi
választási bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg:
Huszár Angéla Bükkszék, Egri út 102.,
Juhász Lászlóné Bükkszék, Ady út 5.,
Ólmos Mária Bükkszék, Gárdonyi út 5.,
Juhász Györgyné Bükkszék, Rákóczi út 26/a. ,
Lékai Istvánné Bükkszék, Béke út 6. szám alatti lakost.
Póttagnak megválasztja Molnár Győzőné Bükkszék, Béke út 8. és
Kovács Ágnes Bükkszék, Petőfi út 5. szám alatti lakost.
Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagok, póttagok eskütételét
és oktatását szervezze meg.
Határidő: 2014. augusztus 27.
Felelős: jegyző
Megérkezik Kerécz Tamás ügyvezető és Dr. Kiss Tamás könyvelő iroda vezetője.
IV. napirendi pont: Tulajdonosi döntés: A Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. I. félévi üzleti
jelentés elfogadása.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megérkezett vendégeket, Tamás kívánod-e szóban kiegészíteni az
írásban kiküldött anyagot?
Kerécz Tamás: Sajnos az idei nyár nem volt jó, de amit előre terveztünk, a pozitív nullát talán
tudjuk tartani. A féléves beszámoló még szép számokat mutat, mert a júniusban még viszonylag jó
volt az idő. A testület határozata szerint nem a kutak apportálásával kell a beruházási hitelt
felvenni, hanem a fürdőt kell felajánlani jelzálogra. Elkészült az ingatlan vagyonértékelése.
Tisztelettel kérem a testületet, hogy támogassa a hitelfelvételt. Örömmel tájékoztatom Önöket,
hogy Horváth László országgyűlési képviselő meglátogatta a strandot és a fejlesztési program
prioritása ugyan az, mint amit mi terveztünk. Felajánlotta a segítségét abban, hogy a
Kormányhivatalnál az önkormányzati kezességvállalás kormányengedélyezésében segíteni fog,
hogy minél gyorsabban szülessen döntés.
Koska Pál: Tamással átbeszéltük a strand helyzetét. A fejlesztés jó és támogathatónak találom.
Viszont a szolgáltatás még sok kívánnivalót hagy maga után. Úgy látom, ezen nem tudunk és nem
is akarunk változtatni. Az az alapbaj, hogy mi szolgáltatnánk, ha tudnánk. Alapvető dolgok
hiányoznak a szolgáltatásból, a probléma az, hogy ez kihat a strandra is. Ha ezen nem tudunk
változtatni, le kell vonni a konzekvenciát. A beszámoló nagyon részletes, de a táblázatoknál
számszaki eltérést találtam. Támogatom a hitelfelvételt, de a döntéshez itt kell lenni minden
képviselőnek. Elvártam volna, hogy ilyen nagy volumenű dolognál mind a négyen itt legyünk.
Megköszönöm az ügyvezetőnek és a strand kollektívájának a munkáját.
Dr. Katona Miklósné: Ismét hitelt veszünk fel. A nagy beruházás tervezésének hibája miatt 23
millió forinttal többet kell felvenni. Látni szerettem volna, hogy ki és mennyiért vállalta el ezeket a
munkákat. Az SZMSZ-t is kértem, de úgy látom, hogy ez a mi időnkben már nem készül el. Azt is
szeretném látni, hogy a strand dolgozóinak mi a feladata és ki mit csinál! Sok dolgozó beszéd
stílusával baj van és nem tudok felelőségre vonásról. Erről szerettünk volna az előző rendkívüli
testületi ülésen beszélni, de nem lehetett. Nem tudom még most sem, hogy miért. Miért ügyeletes
vezető egy szakács, és miért két szakács dolgozott csak a nyáron? A beszámoló utolsó oldalán
miért a december 31-i állapotnak megfelelő összeget látjuk, hiszen az első félévi beszámolóról van
szó, a június 30-ai egyenleget várnánk. A szűrő, amit a ZÁÉV-től megvásároltuk miért pont annyi,
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amennyivel tartozunk nekik? Én is úgy gondolom, hogy itt kell lenni mind a négy képviselőnek
ahhoz, hogy ilyen nagy volumenű dolgot megszavazzunk.
Kerécz Tamás: A beszámoló utolsó oldalán csak elgépelésről van szó, ez a 10.035 ezer forint
június 30-i adat, valamint a rövid és hosszú lejáratú hitel is a június 30-i állapot szerint van beírva.
Az ügyeletes vezetőről annyit tudok mondani, hogy próbáltunk felvenni egy személyt, de 10 napon
belül, még a próbaideje alatt felmondott. Nincs ember, Bükkszékről meg egyáltalán, aki
helyettesíteni tudna minket. Ezért volt olyan, hogy pár alkalommal a vendéglátás részlegvezetője
volt az ügyeletes vezető. Egyébként nem két, hanem 3 szakács van a strandon, a vezető a
frissensülteket sütötte a kinti étteremben, a másik két szakács pedig bent főzött az étteremben.
Próbáltunk még felvenni szakácsot, de a két fiataltól nagyon gyorsan meg kellett válni, mert nem
volt megfelelő a munkavégzésük. Maximálisan egyetértek önnel, hogy más emberek kellenének, de
sajnos 2 hónapra ennyi pénzért nem kapok jó szakembert. Demjénben voltam a vendéglátásban az
árak 40-50 %-al magasabban, mint nálunk. Nincs is sorban állás. Az árpolitikát és a szolgáltatás
politikát is át kell dolgozni. Továbbra is az a véleményem, hogy nem engedhetjük meg magunknak,
hogy a vendéglátás többlet bevételét kiengedjük a kezünkből. A minőségen viszont alapvetően
változtatni kell, ezzel egyetértek az alpolgármester úrral. A beruházással kapcsolatban a munka
meg lesz hirdetve, vagy a 18 millió forint feletti közbeszerzési eljárás keretében lesz meghirdetve.
A ZÁÉV szűrő ennyi, kértem még másik két cégtől is árajánlatot és a ZÁÉV ajánlata volt a
legkedvezőbb. A rossz idő miatt a július és augusztus hónapokban drasztikus vendég csökkenés
volt. Tiszteletben tartom a tulajdonos akaratát, hogy itt kell lenni minden képviselőnek, egy ilyen
döntésnél, de kérem önöket, hogy azt tartsák szem előtt, hogy 5-6 hét kell, hogy átfusson a
hitelkérelem a banki bírálóbizottságon. Ha időben nem tudom a hitel kérelmet beadni, nem tudjuk
időben elkezdeni a munkálatokat, pedig van olyan munka, amit a rossz idő beállta előtt el kell
kezdeni. Ekkor vagy az egész beruházás veszni fog, vagy megint csúszik a nyitás. Nagy tisztelettel
kérem a testületet, hogy rövidítsék le ezt a lépéssorozatot. Én 3 nap múlva kórházba be fogok
feküdni és 6 hétig nem leszek. Szűcsné fog helyettesíteni, és a könyvelő iroda vezetője segít neki
ebben. Az alpolgármester úrtól kérdezem még, melyik volt az a hibás táblázat?
Koska Pál: A 7. oldalon a 2. táblázat.
Kerécz Tamás: Valóban rosszul van összeadva. Ez egy tavalyi táblázat, azt másoltam át, ami
rosszul lett összeadva. Jogos az észrevétel, elnézést kérek.
Dr. Katona Miklósné: Arról van tudomásom, hogy az utóbbi időben egyes személyek nagyobb
béremelést kaptak. Igaz ez?
Kerécz Tamás: Nem volt béremelés.
Dr. Kiss Tamás: Én is megerősítem, hogy nem volt béremelés.
Dr. Katona Miklósné: Mi lesz, ha 6 hétig nem lesz itt Ügyvezető Úr? Szűcsné nem lehet egyedül
ezen idő alatt.
Kerécz Tamás: Valóban ő minden nap nem lehet ott, ezért a konyha és a karbantartók
csoportvezetője is be fog segíteni neki.
Dr. Katona Miklósné: Szűcsné rendben van, de a másik két személlyel nem értek egyet. Ezt meg
kell még beszélni.
Zagyva Ferencné: Továbbra is Tamás marad az ügyvezető, attól, hogy nem lesz itt, ezért ő
határozza meg, hogy kit bíz meg és mivel.
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Bozó Lászlóné: Mivel lesznek a csoportvezetők a megbízva? Biztos, hogy nem csinálhatnak
mindent. Gondolom az ügyvezető felel az ő döntésükért is.
Kerécz Tamás: Teljesen hétköznapi, csak operatív feladatokra lesznek megbízva.
Dr. Katona Miklósné: Akkor sem fogadom el, a véleményemet elmondtam.
Bozó Lászlóné: Az üzleti jelentés nagyon részletes, mint ahogy már megszoktuk Tamástól. A
hitellel kapcsolatban Pali azt mondta, hogy minden képviselő legyen itt. A beruházásra szükség
van, de 6 hét múlva új testület lesz. Biztos, hogy nekünk kell a 83 milliós hitel felvételéről
döntenünk?
Koska Pál: Éva teljesen jó mondta, nem biztos, hogy a következő testületnek ilyen örökséget
kellene átadni. De ha nem döntünk lehet, hogy lemaradunk ebben az évben a beruházás kezdetéről.
Kerécz Tamás: Késés, amit az üzleti jelentésbe beírtam, az az volt, amikor március 26-án
előterjesztettem a hitelkérelmet és önök kértek tőlem még 2-3 hét haladékot. Ezután a bank azt
mondta, hogy június végén fogja elbírálni a hitelkérelmemet. Én értem a szándékukat, de az idő
nagy úr. Most az országgyűlési képviselő soronkívüliséget ígért, ezt nem szabadna elszalasztani.
Ha októberben döntötök, akkor a banknál nem teljesítjük a fizetési kötelezettségünket, fél évig nem
fogunk hitelt kapni. Január elején 94 milliós tartozása volt a fürdőnek, most csak 54 millió forint,
melyből 20 milliós a működési tartozás, mely 80 millió volt. Fel van töltve a folyószámla hitel is,
mert a banknak ez volt a kikötése, hogy akkor adja 5 évre, ha nincs felhasználva ez a keret.
Dr. Katona Miklósné: Akkor is gondoljuk át ezt a hitelfelvételt. Az országgyűlési képviselő még 4
évig lesz. Ha később nyit ki jövőre a strand, az nem olyan nagy baj. Az én polgármesterségem
idején örültünk, ha nem kellett májusban kinyitni, mert az csak a pénzt viszi.
Szűcsné Lehóczki Julianna: Nem biztos, hogy később is így fog hozzáállni.
Vígh Lászlóné: Ülés előtt kaptuk meg a határozati javaslatokat. Az első javaslattal kapcsolatban
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ilyen nagy volumenű döntésnél tartalmilag sokkal konkrétabb
számokat és adatok kellene előterjeszteni.
Kerécz Tamás: Kaptam egy elvi határozatot, hogy a hitelszerződést elindíthassam. Nem egy
bankkal tárgyalok. Csak a változásokat írtam le tudomásul vétel végett a testületnek.
Vígh Lászlóné: Végig mondanám, ha megengedi. Azt hiszem, hogy ha a testület hozzájárul egy
hitelfelvételhez, legalább a hitel összege mellett a határozati javaslatnak tartalmaznia kellene
melyik banktól, mikortól és milyen feltételekkel szeretne hitelszerződést kötni. Ezen kívül
meglepve halottam, hogy kezességvállalásról is szó van? Eddig végig arról volt szó, hogy
kezességvállalást nem kér a bank az önkormányzattól. Az egyedi kormányengedély benyújtása
nem kis munkát jelent a gazdálkodási előadónak. A jelenlegi feszített munkatempó és választási
feladatok mellett egyáltalán nem biztos, hogy ilyen rövid idő alatt garantálni tudjuk az egyedi
kérelemhez szükséges adatok összeállítását. A második határozati javaslat apportálást jelentene?
Kerécz Tamás: A könyvelő és a könyvvizsgálóval közösen beszéltük ezt, hogy lehet adás-vétel,
vagy apport, ami a kedvezőbb. Az, hogy kezességvállalást kér a bank július közepén derült ki, de
tegnap kaptam egy megerősítést email-on. Megcsináltattuk a fürdő értékbecslését 950 millió
forintot lehetne felvenni erre a fürdőre. A központosítás keretében kikötötte az anya bank a
kezességvállalást. Ha ez így van, ahogy a jegyző asszony elmondta, át kell gondolni mindent, új
programot kell kidolgozni a fürdőnek.
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Vígh Lászlóné: Az idő rövidsége miatt mondtam, mert most derült ki számunkra. Jó lett volna, ha
erről tájékoztatást kaptunk volna júliusban.
Kerécz Tamás: Össze vannak zavarodva a takarékszövetkezetek. Más nagy bankok viszont nem
foglalkoznak ilyen dolgokkal, mert az a szóbeszéd járja, hogy január 1-től államosítani akarják a
gyógyfürdők egy részét, vagy az egészet.
Dr. Katona Miklósné: Nekem akkor is az a véleményem, hogy napoljuk el a döntést.
Zagyva Ferencné: A kezességvállalás engem is nagyon meglepett, hiszen eddig arról volt szó,
hogy a Bank nem kér kezességvállalást. Ezt valóban jobban körbe kell járni. Ha több kérdésetek és
hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem előbb a 2014 I. félévi üzleti jelentést:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszéki
Termálstrand Kft 2014. I. félévi üzleti jelentését elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
149/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszéki
Termálstrand Kft 2014. I. félévi üzleti jelentését elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Most szavazásra teszem fel, hogy a hitelfelvételi kérelmet elnapoljuk:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszéki
Termálstrand Kft hitelfelvételi kérelméhez kapcsolódó döntések meghozatalát elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
150/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszéki
Termálstrand Kft hitelfelvételi kérelméhez kapcsolódó döntések meghozatalát elnapolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
V. napirendi pont: Egyebek.
A 02/06 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Zagyva Ferencné: Felolvasom a 02/06 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonására kapott
kérelmet. Ha ezzel a testület foglalkozni kíván, akkor rendezési tervet is kell módosítani ami nem
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kevés költséggel jár. Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszárné Nagy Mária és
tulajdonostársai a Bükkszék, 02/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelemét
megvizsgálta és úgy döntött, hogy az ingatlan belterületbe vonásához közcélú igénybevétel nem
kapcsolódik, ezért azt a Képviselő-testület nem támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a kérelmezőkkel közölje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
151/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Huszárné Nagy Mária és
tulajdonostársai a Bükkszék, 02/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelemét
megvizsgálta és úgy döntött, hogy az ingatlan belterületbe vonásához közcélú igénybevétel nem
kapcsolódik, ezért azt a Képviselő-testület nem támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a kérelmezőkkel közölje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
A 04/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Zagyva Ferencné: Felolvasom a 04/16 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe vonására kapott
kérelmet. Ha kérdésetek és hozzászólásotok nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Imre és tulajdonostársai a
Bükkszék, 04/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelemét megvizsgálta és úgy
döntött, hogy az ingatlan belterületbe vonásához közcélú igénybevétel nem kapcsolódik, ezért azt a
Képviselő-testület nem támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a kérelmezőkkel közölje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 4 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
152/2014.(VIII.26.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Imre és tulajdonostársai a
Bükkszék, 04/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelemét megvizsgálta és úgy
döntött, hogy az ingatlan belterületbe vonásához közcélú igénybevétel nem kapcsolódik, ezért azt a
Képviselő-testület nem támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntését a kérelmezőkkel közölje.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester

Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülés formájában folytatódott.
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K.m.f.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Bozó Lászlóné
jkv. hitelesítő

Vígh Lászlóné
jegyző

Koska Pál
jkv. hitelesítő
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