JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én,
15 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen.

Határozat száma
49/2015. (V.14.)
50/2015. (V.14.)
51/2015. (V.14.)
56/2015. (V.14.)
57/2015. (V.14.)

Tárgya
Bükkszék Termálstrand Kft. 2014. évi beszámolójának
elfogadása.
Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervének
újratárgyalása.
Zárt ülés elrendelése.
Óvodavezetői pályázat kiírása.
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék,
Fürdő út 57. (154 hrsz.) szám alatti ingatlan
szennyvízbekötési tervéhez.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Kóti László alpolgármester
Dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Kovács Dániel képviselő
Tanácskozási joggal megjelent : Vígh Lászlóné jegyző
Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Meghívó szerinti napirendi pontok:
1. A Bükkszék Termálstrand Kft 2014. évi beszámolójának megvitatása.
2. A Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása.
3. Egyebek.
Zárt ülés.
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait és a Felügyelő Bizottsági tagokat. Megállapítom,
hogy minden képviselő jelen van, így a testület határozatképes. Vancsura Miklós, a Felügyelő
Bizottság elnöke jelezte távolmaradását. Mivel a Termálstrand ügyeivel foglalkozunk, átadom a
szót Forgó János ügyvezető úrnak.
Forgó János: Köszöntök én is mindenkit. Javaslom, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi
pontok szerint haladjunk. Van-e más javaslat?
Zagyva Ferencné: Azt kérném, hogy a 2014. évben kialakult helyzetet az Egyebek napirendi
pontban tárgyaljuk.
Forgó János: Ha nincs több javaslat a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával
kapcsolatban, és a polgármester asszony kiegészítésével egyetért, kérem kézfelnyújtással, jelezze.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a
meghívó szerinti a napirendi pontok tárgyalását a fenti kiegészítéssel.
I. napirendi pont: A Bükkszék Termálstrand Kft 2014. évi beszámolójának megvitatása.
Forgó János: Az írásos beszámolót mindenki megkapta. Kíván-e a Felügyelő Bizottság
hozzászólni?
Knoll Rita: Írásos nyilatkozatot készítettünk, melyet mindenki megkapott az ülés előtt. Ebben
leírtuk, hogy 2014. év végén alakult a Felügyelő Bizottság, ezért nem rendelkezünk megfelelő
rálátással erre az évre. A könyvvizsgáló záradékkal ellátta, így szakmailag megfelelő,
elfogadásának akadálya részünkről nincs.
Szarvas Dénes: A 2014. évről már többször beszéltünk. Most három pontban kívánom
összefoglalni a 2014. év tapasztalatait. Az első, hogy belső szabályzatok és munkaköri leírások
nélkül működött a cég az elmúlt évben. Szervezetlennek tűnik az ügymenet, ezt bizonyítja a
pénztárhiány is. A második, hogy forrásokkal előre nem biztosított beruházás zajlott, ebből
következik a likviditási probléma. Az összes eszközállomány 110 millió forint, ezzel szemben az
adósságállomány 123 millió forint. A harmadik, hogy a bizonylatok tartalma és a napi gazdálkodás
azt mutatja, hogy pazarló gazdálkodást folytattak, ami 28 milliós veszteséget eredményezett. A cég
saját tőkéjét 3 hónapon belül rendezni kell, tőkepótlással vagy feltőkésítéssel. Kérem a testületet,
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szabjanak határidőt arra, hogy mikorra készüljenek el a szabályzatok. Ezzel a kiegészítéssel
javaslom a beszámoló elfogadását.
Dr. Kiss Tamás: Maximálisan egyetértek a könyvvizsgáló úrral. A szabályzatok elkészítése
megkezdődött, egyelőre nem tudok több időt erre fordítani. Márpedig a nyáron üzemelő 14
pénztárhoz a meglévőnél szerteágazóbb szabályzat szükséges. Tavaly káosz volt. Az pedig, hogy
decemberben lett módosítva a kis értékű tárgyi eszközök értékhatára, ami a könyvelés egész évi
átdolgozását jelentette, teljesen visszafogta a napi munkát. A beszámoló a valóságot mutatja.
Véleményem szerint azért, hogy a beszámoló ezeket a számokat tartalmazza, a felelősöket meg kell
keresni és felelősségre kell vonni. A várható kamatokra helyesen céltartalékot képeztek.
Kovács Dániel: A december 31-i 1,5 milliós pénztárhiány miatt további lépéseket megtesszük?
Dr. Kiss Tamás: Erről később beszéljünk, mert egyelőre nem tudjuk kimutatni, hogy honnan ered
ez a hiány. Mint mondtam, nagy a káosz az anyagban.
Kovács Dániel: Ez is el lesz odázva?
Zagyva Ferencné: Nem akarjuk elodázni, az egyebekben fogunk róla tárgyalni.
Szarvas Dénes: A Felügyelő Bizottság tagjainak január 16-án írtam levelet, melyben a pénzkezelési
problémákra, a pénztárra hívtam fel a figyelmet. Visszajelzést nem kaptam. Kérem, hogy ez a
2015. évi feladattervbe kerüljön be.
Forgó János: A pénzkezelési szabályzatot elfogadását 2015. június 30-ra javaslom. Ha több kérdés
és hozzászólás nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszék
Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.)
2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
49/2015. (V.14.) önkormányzati határozat
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszék
Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.)
2014. évi egyszerűsített éves beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester
II. napirendi pont: A Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervének megvitatása.
Forgó János: Az üzleti tervet egy pár mondattal kiegészítem. A Felügyelő Bizottság ülés előtt
megkapott levele alapján a bizottság nem támogatja ilyen formában a 2015. évi üzleti tervet. Ha jól
tudom, a Képviselő-testület kérése volt, hogy rövidebb és áttekinthetőbb legyen. Közgazdaságilag
lehet, hogy hiányos, de a 2014. évi üzleti tervből semmi sem valósult meg. A strandműködetés
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speciális terült, az időjárás nagyban befolyásolja a strand működését. A tulajdonos majd eldönti,
hogy két hét múlva újra tárgyalja-e a 2015. évi üzleti tervet.
Zagyva Ferencné: Valóban a képviselő-testület kérte, hogy rövidebb, átláthatóbb és egyszerűbb
legyen. Az ügyvezető nyilván pótolni fogja, amit a Felügyelő Bizottság kér.
Dr. Kiss Tamás: A 2014. évi adatokból kiindulni nem szerencsés, haa a 2013. évi számokat tudjuk
hozni, javulhat a tendencia. Amennyiben a költségtakarékosság is előtérbe kerül, lehet jövője ennek
a strandnak.
Knoll Rita: Nyilatkozatot adtunk ki, hogy szerintünk nem tekinthető megfelelő színvonalúnak ez az
üzleti terv. Pénzügyi terv is szükséges, enélkül nem lehet válságszituációt kezelni. Meg kell
tervezni, hogy a hiányt hogyan szeretnénk felszámolni, mi alapján fogunk ellenőrizni és mihez
lehet viszonyítani. Javasoljuk a testületnek, hogy ezt az üzleti tervet most ne fogadja el, hanem két
hét múlva átdolgozva tárgyalja újra. A humán erőforrásra fordított kiadások kidolgozása nagyon
fontos. Míg 2013. évben 50 millió forint volt, addig 2014. évben 65 millió forint. Én a magam
részéről felajánlom, hogy segítek a pénzügyi tervet kidolgozni.
Szőke István: Aki nem tervez, az a saját bukását készíti elő. A legfontosabb dolog a válságkezelés,
ha bevételt nem tudunk növelni, akkor a kiadásokat kell csökkenteni. Fontos a controlling, ehhez ez
a pénzügyi terv nem elég részletes. A fürdő a bevételeinek 2/3-át 3 hónap alatt éri el, a
pénzkezelési szabályzat a június 30-i határidővel már elkésett. 1-2 nap alatt meg lehet csinálni,
szerintem a szezon kezdetére ennek kész kell lenni, két hét múlva június van.
Knoll Rita: A javaslatban két hét szerepel. A pénzügyi- és a HR tervet kéri a Felügyelő Bizottság.
Most már a 2016-os tervet kellene tárgyalni.
Dr. Katona Miklósné: Egyetértek a Felügyelő Bizottsági tagok hozzászólásával. A munkabér és a
gázköltségek az elmúlt évben nagyon megemelkedtek, úgy, hogy az úszó medence nincs fűtve.
Erre megoldást kell keresni.
Szőke István: A víz hőveszteségét a cső szigeteletlensége okozza, ami egy külön projekt, csakúgy,
mint a víz ára, ez a probléma nem lebeghet felettünk minden évben. Most a legfontosabb a
válságkezelés, aztán a közép- és hosszú távú tervekben mindent meg kell oldani. Az biztos, hogy
csökkenteni kell a költségeket.
Forgó János: Egyetértek én is a bizottság tagjaival. Ezekre a problémákra vannak utalások a
tervben. Viszont a létszámcsökkentéssel vigyázni kell, mert az a minőség romlásával is járhat.
Kovács Dániel: Volt itt 40 oldalas üzleti terv volt az elmúlt évben, nem jutottunk előbbre tőle.
Vancsura Miklós elnöki pozícióját megkérdőjelezem. Kerécz Tamást is ő javasolta ügyvezetőnek.
Zagyva Ferencné: Elfogadjuk a Felügyelő Bizottság javaslatát, mert ők a szakemberek. Azt, hogy a
válsághelyzetet hogyan kell kezelni, ők látják jobban. Köszönjük a felajánlott segítségéküket.
Forgó János: Ha több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a Felügyelő Bizottság
javaslatát, miszerint a Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervét két hét múlva átdolgozva
újratárgyalja a képviselő-testület:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- a Bükkszék
Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.)
2015. évi pénzügyi tervének tárgyalását elnapolja.
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A Képviselő-testület felszólítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatainak
figyelembevételével dolgozza át a Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervét, és a
pénzügyi- és HR tervvel kiegészítve terjessze azt a Képviselő-testület elé két héten belül.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 4 igen és 1
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
50/2015. (V.14.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- a Bükkszék
Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.)
2015. évi pénzügyi tervének tárgyalását elnapolja.
A Képviselő-testület felszólítja a Kft. ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság javaslatainak
figyelembevételével dolgozza át a Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi üzleti tervét, és a
pénzügyi- és HR tervvel kiegészítve terjessze azt a Képviselő-testület elé két héten belül.
Határidő: azonnal
Felelős: ügyvezető, polgármester
III. napirendi pont: Egyebek.
Zagyva Ferencné: Az egyebekben részben személyi kérdésekről lesz szó, másrészt olyan ügyekről,
ami a Termálstrand Kft üzleti érdekeit sértheti, ezért javaslom zárt ülés elrendelését. Aki egyetért
azzal, hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. ügyeit zárt ülés formájában tárgyaljuk, kézfelnyújtással
jelezze.
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Bükkszék Termálstrand
Kft. ügyeit zárt ülés formájában tárgyalja, mivel a tárgyalás során személyi kérdések, üzleti érdeket
sértő adatok kerülhetnek szóba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen és 2
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
51/2015. (V.14.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Bükkszék Termálstrand
Kft. ügyeit zárt ülés formájában tárgyalja, mivel a tárgyalás során személyi kérdések, üzleti érdeket
sértő adatok kerülhetnek szóba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés nyílt ülés formájában folytatódott.
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Óvodavezetői pályázat
Panyik Anita: Tavaly eredménytelen volt az óvodavezetői pályázat, így ez év augusztus 15-ig
Juhász Lászlóné került megbízásra. A pályázati kiírást rövidesen közzé kell tennünk. A 2 fős
pedagóguslétszám teljesül azzal, ha a jelenlegi intézményvezető visszakerül eredeti munkakörébe,
és lesz jelentkező az intézményvezetői pályázatra.
Dr. Katona Miklósné: Írjuk ki az óvónői pályázatot is, mert ha nem találunk óvodavezetőt és mégis
meg kell bízni Juhász Lászlónét, nem lesz óvónő. Én csak így fogadom el, ha ez is ki lesz írva,
illetve, ha az önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására, ahogy az
a tavalyi kiírásban is benne volt.
Panyik Anita: Az óvónői pályázatot az óvodavezető írja ki. A jogszabályi környezet nem változott,
a kiírás tartalmilag ugyanaz, mint a tavalyi, a dátumok kerültek megváltoztatásra.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, szavazásra teszem az alábbi határozati
javaslatot:
A Polgármester felolvassa és szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás
nélkül az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
56/2015. (V.14.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszéki
Napköziotthonos Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot az
előterjesztésben javasolt tartalommal kiírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bükkszék Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet a
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól: 2015.08.15.2020.08.14.
A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői
feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes
működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés
alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka
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irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az
intézményvezetői jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
intézményvezetői szakképzettség,

pedagógus

szakvizsga

keretében

szerzett



vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,



büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,



a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés



cselekvőképesség,



magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus,



legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz,
 szakmai gyakorlat igazolása,
 végzettséget igazoló okmányok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó
anyagát,
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés
tartását,
 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2015. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 17.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi
Önkormányzat Zagyva Ferencné polgármesternek címezve, 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A
borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot
(……………………...)
Érdeklődni:személyesen Zagyva Ferencné polgármesternél 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1.. szám
alatt, vagy a 36/361-013-as telefonszámon.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott
bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselőtestülete dönt. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné
nyilvánítja és értékelését mellőzi. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást
eredménytelennek minősítse.
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A pályázat elbírálásának határideje:2015. augusztus 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
www.kozigallas.gov.hu
Bükkszék Község honlapja
Oktatási és Kulturális Közlöny
Tulajdonosi és közútkezelői bejelentés szennyvízbekötéshez
Zagyva Ferencné: Az ÉRV Zrt. szennyvízbekötést tervez a Bükkszék, Fürdő út 57. szám, 154 hrsz.
alatti ingatlanhoz, ezért kért tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást az önkormányzattól. A
bekötési vázrajz megtekinthető. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi
határozati javaslatot:
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ÉRV Zrt. a bükkszéki 154 hrsz-on nyilvántartott ingatlan szennyvízbekötése
érdekében az önkormányzati tulajdonban álló Fürdő utcát az építési munkák során igénybe vegye
az alábbi feltételekkel:
1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni.
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
A képviselő-testület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1), 46. § (1)
bek. a) pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szavazás
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
57/2015. (V.14.) önkormányzati határozat
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosként és közútkezelőként
hozzájárul, hogy az ÉRV Zrt. a bükkszéki 154 hrsz-on nyilvántartott ingatlan szennyvízbekötése
érdekében az önkormányzati tulajdonban álló Fürdő utcát az építési munkák során igénybe vegye
az alábbi feltételekkel:
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1. Az építést a benyújtott dokumentációban, vázlattervben foglaltak szerint, a közműkezelők
nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani.
2. Az építést úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza,
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. A munkavégzés ideje alatt a
forgalom zavartalanságáról, a baleset megelőzésről a kivitelező köteles gondoskodni.
3. Az építés befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti állapotának
megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani.
4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős.
5.Jelen közútkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége
alól.
6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad.
A képviselő-testület a hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 36. § (1), 46. § (1)
bek. a) pontjában megállapított jogkörében adta meg.
Tájékoztatja a képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén döntése
felülvizsgálatát a Heves Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségétől kérheti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülés formájában folytatódott.
K.m.f.

Zagyva Ferencné
polgármester

Vígh Lászlóné
jegyző
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