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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 16-án, 

08,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyílt ülésén.  

 

Rendelet száma Tárgya 

3/2019. (IV.17.) A környezet védeleméről 

 

Határozat száma Tárgya 

44/2019. (IV.16.) 
A környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet hatályba 

lépésének meghatározása 

45/2019. (IV.16.) 
Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 

46/2019. (IV.16.) 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése 

(TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú közbeszerzési eljárást 

megindító döntésről 

47/2019. (IV.16.) 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése 

(TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú projekt kiegészítő támogatási 

igényének megelőlegezése 

48/2019. (IV.16.) A strandfürdő gyógyfürdővé minősítésének elindítása 

49/2019. (IV.16.) 
Tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás Bükkszék, Hársfa út 758 

hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához 

50/2019. (IV.16.) 
Tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás Bükkszék, Hársfa út 758 

hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez 

51/2019. (IV.16.) Vagyon és felelősségbiztosítás évfordulós ajánlata 

52/2019. (IV.16.) Bükkszék, Szabadság téri fodrászüzlet bérleti díjának módosítása 

53/2019. (IV.16.) A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda óvodásainak támogatása 

54/2019. (IV.16.) Ajánlatkérés önkormányzati tulajdonú épületek elbontására 

55/2019. (IV.16.) 
Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás 

biztosítása 

56/2019. (IV.16.) 
A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre történő 

beiratkozás időpontjának meghatározása 

57/2019. (IV.16.) 
Zagyva Ferencné polgármester döntéshozatalból való kizárásának 

elutasítása 

58/2019. (IV.16.) Zagyva Ferencné polgármester jutalmazása 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

 Dr. Katona Miklósné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Szabó Kitti 

 

 

Napirend:  

1. Javaslat a környezetvédelemről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

3. „A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-

HE1-2016-00003)” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító döntés 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

4. Bükkszék Termálstrand Kft. gyógyfürdő szolgáltatásokkal kapcsolatos 

aktualitások 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

5. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, 

Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához  
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

6. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, 

Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

7. Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás évfordulós javaslatának 

megvitatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

8. Döntés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott javaslatokról 

(bérleti díjak felülvizsgálata; rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítása) 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

9. Egyebek 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 

 

 

Zagyva Ferencné: Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy egy képviselő hiányzik, 

távolmaradását jelezte. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz 

a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására. 
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Szavazás  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pontok tárgyalását. 

 

 

1. napirendi pont: Javaslat a környezetvédelemről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A rendelet-tervezet környezetvédelmi hatóság általi véleményezése az 

előterjesztés mellékletét képezi. Ez alapján a rendelet-tervezetben helyesbítésre került az 

égetési tilalom területi hatálya, mivel az csak a belterületen szabályozható. A véleményezésre 

megküldött tervezet kiegészítésre került azzal, hogy az ún. terpesi gyep, mint zöldhulladék-

lerakó törlésre kerül a tervezetből, mivel ehhez külön gyűjtési és tárolási engedély lenne 

szükséges. Komposztálással és a közszolgáltatónak történő átadással hasznosítható a 

zöldhulladék. 

 

Zagyva Ferencné: Szeretné, ha minden háztartás megkapná a tájékoztatót az új rendeletről, 

különös tekintettel az égetési tilalomra, a közterület tisztántartásra, fűnyírásra és zajkeltő 

eszközök használatára. 

 

Bozó Lászlóné: 50 dB zajhatás felett nem használható semmi napközben sem, megnézte, az 

otthoni fűkasza 110 dB. 

 

Panyik Anita elmondja, hogy a rendelet nagyrésze a hatályos rendeletből lett átemelve, ez 

került kiegészítésre és módosításra a testület által korábban megfogalmazott javaslatokkal. Ezt 

a rendelet-tervezetet már korábban véleményezte és elfogadta a Képviselő-testület. A nyári 

időszak tapasztalatai alapján érdemes lesz megnézni az esetleg szükséges módosításokat. 

Javasolja, hogy most a véleményezett tervezet legyen elfogadva. 

 

Dr. Katona Miklósné: Halasztást kérne a döntésről, mivel az ingatlan legalább 5 méteres 

körzetének meghatározását nem fogják érteni. Akinek nincs 5 méteres zöldfelület a háza előtt, 

az az utat is takarítja? 

 

Zagyva Ferencné szerint ez a meghatározás megfelelő, értelemszerűen, a zöldfelületre kell 

alkalmazni. 

 

Kóti László: Az utcákon kóborló kutyákat nem lehetne belevenni a rendeletbe? 

 

Panyik Anita: E rendeletben annyi helye van, hogy az ebek ürülékét a közterületről az 

állattartó köteles eltávolítani. A rendeletalkotás azért is mielőbb indokolt, mivel a hatályba 

léptetését úgy kell meghatározni, hogy a lakosságnak elegendő időt biztosítson a 

felkészülésre. 

 

Zagyva Ferencné polgármester a 2019. május 1-jei hatályba lépésre tesz javaslatot. 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a környezet 

védelméről szóló rendelet hatályba lépésére vonatkozó határozati javaslatot: 

 

A környezet védelméről szóló rendelet hatályba lépésének meghatározása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontját 2019. május 1. napjában határozza 

meg. 

A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy döntését a rendelet-tervezeten vezesse át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

44/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

A környezet védelméről szóló rendelet hatályba lépésének meghatározása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 

önkormányzati rendelet hatályba lépésének időpontját 2019. május 1. napjában határozza 

meg. 

A Képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy döntését a rendelet-tervezeten vezesse át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a környezet 

védelméről szóló önkormányzati rendeletet az előterjesztésben foglalt szószerinti 

tartalommal: 

 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2019. (IV.17.) önkormányzati rendelete  

 

a környezet védelméről 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
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törvény 48. § (3) bekezdése alapján véleményezési jogkörben eljáró illetékes 

környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

 

I. fejezet 

Általános rendelkezések 

 

1. A rendelet hatálya 
 

1. § 

 

A rendelet hatálya kiterjed Bükkszék község közigazgatási területén valamennyi természetes- 

és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. 

 

2. Értelmező rendelkezések 
 

2. § 

 

E rendelet alkalmazása szempontjából: 

a) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok (a 

továbbiakban: kerti hulladék), 

b) veszélyes mértékű zaj: a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 

szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben meghatározott zajszennyezés és 

zajterhelés; amely meghaladja a külön jogszabályban meghatározott zajterhelési és 

rezgésterhelési határértéket: nappal (6-22 óra között) 50 dB, éjszaka (22-06 óra között) 

40 dB, 

c) hangosító berendezés: folyamatos, ismétlődő hangkibocsátó eszköz emberi erő 

alkalmazásával, vagy gépi berendezés által, 

d) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, 

ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom 

számára a tulajdonos (használó) által megnyitott részét. 

 

 

II. fejezet 

Különös rendelkezések 

 

1. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása 
 

3. § 

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, haszonélvezője, a 

másnak használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a 

használó, bérleti jogviszonyon alapuló kötelezettség szerint a bérlő (a továbbiakban együtt: 

ingatlanhasználó) köteles gondoskodni.  

(2) A kötelezett személy megállapításánál a telekkönyvi állapot, illetve a bérleti szerződés az 

irányadó.  

(3) Az ingatlanhasználó a közterület, zöldterület, park ápolásával kapcsolatban köteles 

gondoskodni: 

a) legalább 5 m szélességben az ingatlan körüli zöldfelület, 
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b) a közterület használati megállapodás alapján létesített, a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott települési szilárd 

hulladék átadóhely és annak 1 méteres környezetében lévő közterület, 

c) az ingatlanon lévő fészkelő helyek alatt a közterület 

folyamatos tisztántartásáról (szemét-, szennyeződés- és gyommentesítéséről, a burkolt 

területeken a hó eltakarításáról és síkosság-mentesítéséről). 

 

(4) Amennyiben az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a (3) bekezdésben foglalt 

feladatok mindkét irányra vonatkoznak. 

(5) A két szomszédos terület, épület közötti, kiépített úttal, járdával ellátott, vagy anélküli –

közforgalmi- területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok 

között fele-fele arányban oszlik meg. 

(6) Üzlet, elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakaszt, 

illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az ingatlanhasználó 

köteles legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán 

tartani, záráskor összetakarítani. 

(7) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 

árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és eltávolításáról gondoskodni.  

(8) Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény 

szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely 

biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt, és az azt követően a területnek és 

közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület eredeti állapotban történő 

visszaadásáról. 

 

4. § 
 

Az ingatlanhasználónak az épülete, telke tisztántartásával kapcsolatos feladatai: 

a) a község területén évente legalább egyszer az épület homlokzatának (kerítésének) a 

földszint magasságáig történő letakarítása, 

b) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és az 

úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, 

c) bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó járda 

tisztántartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési munka 

kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztántartani. 

 

5. § 
 

(1) Az ingatlantulajdonos az olyan hulladékot, amely nem tekinthető háztartási hulladéknak, 

saját költségén köteles a kijelölt hulladéklerakó helyre elszállítani, vagy az elszállításáról 

gondoskodni. 

(2) Az ingatlantulajdonos a rothadó, vagy bűzös szemét, hulladék elszállításáról, illetve 

megsemmisítéséről haladéktalanul gondoskodni köteles. 

(3) Háztartási hulladékot huzamosabb ideig (két héten túl) felhalmozni, tárolni tilos, azt az 

ingatlantulajdonos a kötelező közszolgáltatás igénybevételével köteles elszállíttatni. A 

háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet rendszeres tisztításáról, karbantartásáról az 

ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. 
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(4) Az ingatlanon elhagyott hulladék-kezelési kötelezettsége a hulladék tulajdonosát, ha annak 

személye nem állapítható meg - ellenkező bizonyításáig - az ingatlan használóját, illetve 

tulajdonosát terheli. A közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, 

illetve ártalmatlanításáról az önkormányzat gondoskodik. Ha az elhagyott hulladék 

tulajdonosa azonosítható, a költségviselő vele szemben a hulladékkezelés és az eljárás 

költségeit érvényesíti. 

 

(5) Tilos  

a) közterületen lévő, vagy oda időszakosan, hulladékszállítás céljából kihelyezett 

hulladékgyűjtő edényzetben –ideértve a lomtalanítás során kihelyezett hulladékot is- 

kutatni, abból hulladékot kiválogatni, 

b) a közterületi hulladékgyűjtő edényekbe a szokásos méretűnél nagyobb hulladékot 

elhelyezni, 

c) az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 

szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 

d) a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, 

csapadékvíz-elvezető rendszerbe beleseperni, illetve beleölteni, 

e) a közterületen lévő, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megcsonkítani, 

megrongálni, csonkítani, leszakítani, 

f) a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni. 

 

(6) Ha bármely szállítmány fel- vagy lerakásával, valamint szállításával a közterület 

beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel- vagy lerakás elvégzése után 

azonnal eltakarítani. Az anyagok lerakásánál, mozgatásánál ügyelni kell arra, hogy a 

zöldterületen lévő felszerelési tárgyak, fák, cserjék, növények szabadon maradjanak, meg ne 

rongálódjanak. 

(7) A gondozatlan járdaszakasz, áteresz vagy nyílt árok tisztítását az Önkormányzat az 

ingatlantulajdonos költségére elvégezteti. Az önkormányzat az árkok, átereszek 

tisztántartásából származó földet és egyéb hulladékot a bejelentéstől számított 5 munkanapon 

belül elszállítja. 

(8) Vis maior esetén a gondozatlanságából, szabálytalan, szakszerűtlen műszaki kivitelezésből 

eredő vízelvezető áteresz-dugulásokat, szükséges ároknyitásokat az önkormányzat köteles 

azonnali munkaként elhárítani, elvégezni, az ingatlantulajdonos költségére. 

(9) Többlakásos épületben (pl. társasház) a tisztántartás a társasház feladata. 

(10) Az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról a közterületen az állattartó köteles 

gondoskodni. 

 

2. A levegő tisztaságának védelme 

 

6. § 
 

(1) Bükkszék község belterületén –a kiépített szabadtéri tűzhelyek, ún. szalonnasütő helyek 

rendeltetésszerű használata kivételével- az avar, továbbá kerti, növényi hulladék égetése tilos. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII.23.) Korm. rendeletben foglalt levegőtisztaság-védelmi bírság kiszabására van lehetőség. 
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7. § 
 

A kerti hulladékot elsősorban komposztálással szükséges hasznosítani, ennek hiányában a 

szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében, az erre a célra rendszeresített 

zsákokban történő gyűjtése lehetséges, melyet a szolgáltató a hulladékgyűjtési naptárában 

megjelölt napokon szállít el. 

 

8. § 
 

A 140 kW névleges teljesítmény alatti tüzelőberendezésben csak az energiaszolgáltatók, 

kereskedelmi egységek által is forgalmazott energiahordozók és kis –gyújtólánghoz 

szükséges- mennyiségű, szennyezésmentes papírhulladék égethető el. 

 

3. Légúti megbetegedést okozó és allergén növények elleni védekezés 

 

9. § 
 

(1) A parlagfű és a fekete üröm irtása -legkésőbb a virágzás előtt- az ingatlanhasználó 

kötelessége. 

(2) Az ingatlanhasználó köteles a 3. § (3) bekezdés a-d) pontja szerinti közterületeken is 

elvégezni az allergén növények irtását. 

(3) Az allergén növények irtásáról időjárástól függően, de legalább évente kétszer szükséges 

gondoskodni. 

(4) A gyomirtás kizárólag mechanikus eszközök felhasználásával végezhető. 

 

4. Zajvédelem 

 

10. § 
 

(1) Lakott területen éjszakai időszakban tilos olyan kéziszerszám gépesített változatának 

használata, mely zajjal jár. 

(2) A május 1-jétől augusztus 31-ig terjedő időszakban 22.00 és 8.00 óra között tilos a nagy 

zajhatást keltő gépek használata. 

 

11. § 
 

Lakott területen éjszakai időszakban tilos a nehézgépjárművek motorjának járatása, a 

gépkocsik, motorkerékpárok motorjának túráztatása. 

 

12. § 
 

(1) Lakásokban hangosító berendezést üzemeltetni a környező lakók nyugalma érdekében 

csak úgy szabad, hogy a zajkibocsátás ne haladja meg az emberi egészséget veszélyeztető 

környezeti zaj határértéket. 

(2) Kereskedelmi, vendéglátó-ipari egységekben, közösségi létesítményekben hangosító 

berendezést üzemeltetni úgy szabad, hogy a zaj ne haladja meg a veszélyes zaj határértékét. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez az olyan zenés rendezvény, melyre a 

rendező engedély kért a kereskedelmi hatósági jogkörben eljáró önkormányzat jegyzőjétől. 
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5. Zöldfelületek védelme 

 

13. § 
 

(1) A közterületen lévő játszótereket, azok játékszereit rendeltetésüknek megfelelően szabad 

használni. 

(2) Közterületen lévő játszótérre, közterületi gyepfelületre, parkosított területre és más 

zöldfelületre járművel behajtani tilos. E tilalom alól kivételt csak a közterület fenntartását, 

fejlesztését, vagy hulladékszállítást végző járművek képeznek. 

 

6. Telepítési távolságokra vonatkozó előírások 

 

14. § 
 

A település belterületén és a külterület beépítésre szánt részén az alábbi legkisebb ültetési 

(telepítési) távolságokat kell betartani:  

a) Szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élő 

sövény) a szomszédos ingatlantól minimum 1 méterre ültethető.  

b) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs és egyéb fa a szomszédos ingatlantól 

minimum 1,5 méterre ültethető.  

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb 

bokor (élő sövény) a szomszédos ingatlantól 2 méterre ültethető.  

 

15. § 
 

A település külterületén az alábbi legkisebb ültetési távolságokat kell betartani:  

a) Gyümölcs faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke- és 

málnabokor a szomszédos ingatlantól minimum 0,8 méterre ültethető.  

b) Minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) a szomszédos ingatlantól minimum 2 

méterre ültethető.  

c) Birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa a szomszédos ingatlantól minimum 2,5 

méterre ültethető.  

d) Törpealanyra oltott almafa, meggy-, szilva- és mandulafa a szomszédos ingatlantól 

minimum 3,5 méterre ültethető.  

e) Vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa a szomszédos ingatlantól 

minimum 4 méterre ültethető.  

f) Cseresznyefa a szomszédos ingatlantól minimum 5 méterre ültethető.  

g) Dió és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa a szomszédos 

ingatlantól minimum 8 méterre ültethető.  

 

16. § 
 

Külterületen, amennyiben a szomszédos földterület szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert szőlőt és 

gyümölcsfát a 15. §-ban meghatározott távolságok megtartásával, egyéb bokrot, vagy fát az 

alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:  

a) 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) a szomszédos ingatlantól 

minimum 0,8 méterre ültethető.  

b) 2 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) a szomszédos ingatlantól 

minimum 1,2 méterre ültethető.  
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c) 2 méternél magasabbra növő bokor (élősövény) a szomszédos ingatlantól minimum 2 

méterre ültethető.  

d) Fa a szomszédos ingatlantól minimum 6 méterre ültethető. 

 

 

III. fejezet 

Záró rendelkezések 

 

17. § 
 

(1) A rendelet 2019. május 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek 

tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

7/2004. (III.31.) önkormányzati rendelete. 

(3) Hatályát veszti a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

környezetvédelemről: az avar és kerti hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, a 

zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek védelméről szóló 19/2004. (XII.1.) 

önkormányzati rendelete. 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

2. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének 

módosítása 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A projektmenedzsment és a független közbeszerzési tanácsadó javaslatára a 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése projekthez a Kbt. 115. § 

szerinti nyílt eljárástípusra szükséges módosítani az éves közbeszerzési tervet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a közbeszerzési terv 

módosítását: 

 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

45/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évre közbeszerzési tervét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. évi közbeszerzési tervet 

közzétegye. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

melléklet a 45/2019. (IV.16.) önkormányzati határozathoz 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya és 

mennyisége 

CPV kód Irány-

adó 

eljárás 

Tervezett 

eljárástípus 

Az eljárás 

megindítá-

sának 

tervezett 

időpontja 

Szerződés-

kötés 

tervezett 

időpontja 

Szerződés-

kötés 

teljesítésének 

várható 

időpontja 

M
eg

je
g

y
zé

s 

II. építési beruházás        

Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvoda energetikai fejlesztése 

(TOP-3.2.1-15-HE1-2016-0003) 

45000000-7 nemzeti Kbt. 115. § 

szerinti nyílt 

eljárás 

2019. II. 

negyedév 

2019. II. 

negyedév 

2019.06.30.  

 

Bükkszék, 2019. április  

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

3. napirendi pont: „A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése 

(TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító döntés 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

 

Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy a projektből a külső szigetelés, a nyílászáró csere, a 

fűtéskorszerűsítés és a napelemen nem hagyhatók el, ezért a tetőcsere szükségességét kellett 

megvizsgálni. Statikai vélemény készült, mely alapján az Anpast Europroject Kft. térítés 

nélkül áttervezte a dokumentációt, és a tetőhéjazat cseréje helyett a tető megerősítése valósul 

meg. Az újabb közbeszerzési eljárás műszaki tartalma tehát ez alapján került előkészítésre, 

melyet javasolt elfogadásra. 

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel „A Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindítását, az előterjesztésben foglalt szószerinti tartalommal: 

 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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46/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-

00003)” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító döntésről 

1.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-

2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” megkötött támogatási szerződés alapján a kivitelezési 

munkák tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás esetében felmentést ad a 

közbeszerzési szabályzat 5. § (1) bekezdése a) pontjának alkalmazása alól. 

2.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közbeszerzési 

eljárások lefolytatása kapcsán a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.”) 27. § (4) bekezdése által előírt kötelezettség teljesítésének 

lehetőségeit, és az ajánlatok Kbt. előírásai szerinti elbírálására és értékelésére 

létrehozandó közbeszerzési bíráló bizottsággal (a továbbiakban: „KBE”) összefüggésben 

az alábbiakról határoz: 

A KBE tagjai: 

- jogi szakértelem, egyben a KBE elnöke: Vígh Lászlóné jegyző, 

- pénzügyi szakértelem: Barna Lászlóné gazdálkodási előadó, 

- közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem: Ár Roland Attila a beruházás műszaki 

ellenőre, 

- közbeszerzési szakértelem: a CURATUS Tender Kft. felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadója, Pischné Tóth Andrea Magdolna. 

3.) A lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusa: 

A kiválasztott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó írásbeli szakvéleménye alapján 

a lefolytatandó közbeszerzési eljárás típusa a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rögzített feltételek 

fennállása alapján, a 115. § (1) bekezdéseiben előírtak figyelembe vételével, az ajánlattételi 

felhívás közvetlen megküldésével indított, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás. Az 

ajánlattételre felkérendő legalább öt gazdasági szereplő kijelöléséről a képviselő-testület 

gondoskodik. 

4.) Hirdetmény nélkül induló eljárástípus esetén a jogszabályban előírt minimum számú 

(vagy ennél több) felkérni kívánt ajánlattevő megnevezése, székhelye, legalább öt 

gazdasági szereplő neve és címe, amelyeknek az eljárást megindító felhívás megküldésre 

kerül: 

Kállay-Term Kft.   3300 Eger, Újsor u. 53. 

Füvig Bt.    3300 Eger, Balassi Bálint u. 14. 

Gk-Magic Kft.  3300 Eger, Maklári út 27. A. ép. 

Gömör Bau Kft.  3630 Putnok, Fancsal út 20. 

”RENK-ÉPVILL” Kft. 3300 Eger, Csákány út 1. 1. em. 1. 

6.) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiek alapján a közbeszerzési 

eljárás megindításához hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy projekt kivitelezésének megindításához két választás van, 

az egyik, hogy TOP-forrás kiegészítésére benyújtandó hatmillió forintos támogatási igény 

összegét megelőlegezik és a támogatás 3-4 hónapon belül megérkezik, vagy megvárják, míg a 

kiegészítő forrás is rendelkezésre áll. Tehát ismét feltételesen indítják meg a közbeszerzési 

eljárást, a szerződés akkor lép hatályba, ha legfeljebb a pótlólagos forrással megnövelt fedezet 

összegével megegyező ajánlat érkezik. Nem szeretné tovább húzni, javasolja, hogy a 

kiegészítő forrásra vonatkozó támogatási döntést ne várják meg, előlegezzék meg a kiegészítő 

forrást. 

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel „A Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú 

közbeszerzési eljárás költségeinek megelőlegezését: 
 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-

00003)” tárgyú projekt kiegészítő támogatási igényének megelőlegezése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú projekt 

újabb közbeszerzési eljárásának megindításáról döntött. 

2. A Képviselő-testület az eljárás eredményének függvényében pótlólagos támogatási 

igényt kíván benyújtani, melynek pontos összegéről a testület külön döntést hoz. 

3. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezési munkák mielőbbi megkezdése 

érdekében a 2. pont szerinti támogatási igényt összegét megelőlegezi az önkormányzat 

saját bevételeiből. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

47/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-

00003)” tárgyú projekt kiegészítő támogatási igényének megelőlegezése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete „A Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvoda energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-HEI-2016-00003)” tárgyú projekt 

újabb közbeszerzési eljárásának megindításáról döntött. 

2. A Képviselő-testület az eljárás eredményének függvényében pótlólagos támogatási 

igényt kíván benyújtani, melynek pontos összegéről a testület külön döntést hoz. 

3. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kivitelezési munkák mielőbbi megkezdése 

érdekében a 2. pont szerinti támogatási igényt összegét megelőlegezi az önkormányzat 

saját bevételeiből. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

4. napirendi pont: Bükkszék Termálstrand Kft. gyógyfürdő szolgáltatásokkal 

kapcsolatos aktualitások 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy a gyógyhellyé minősítéshez szükséges a gyógyfürdő 

minősítés. A minimum feltételekkel el kellene indítani a folyamatot, gyógytornász, 

gyógymasszőr, reumatológus, inhalatórium szolgáltatásokkal. Az előkészületekben sok 

segítséget kaptak a felügyelő bizottságtól is, akik tanácsokkal, ötletekkel járultak hozzá. Kéri 

a testület felhatalmazását a polgármester és a fürdővezető részére az engedélyeztetési 

folyamat elindításához. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a fürdő 

gyógyfürdővé minősítésének elindítását: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

48/2019. (IV. 16.) önkormányzati határozat: 

A strandfürdő gyógyfürdővé minősítésének elindítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

felhatalmazza a Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetőjét, Szepesi Orsolyát és Zagyva 

Ferencné polgármestert, hogy a fürdő gyógyfürdővé minősítéséhez szükséges intézkedéseket 

megtegyék.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

Dr. Katona Miklósné: Állítólag a strandon a gépészettel komoly gond van, javasolja, hogy 

húsvét után menjen ki a testület, hogy tisztán lássanak. 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy a fürdővezető egyébként is tervezett egy ilyen bejárást. 
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5. napirendi pont: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a 

Bükkszék, Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Ismerteti a 758 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához érkezett 

tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel Bükkszék, Hársfa utca 758 

hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához a tulajdonosi és kezelői hozzájárulásra 

vonatkozó javaslatot, az előterjesztésben foglalt szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

49/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához tulajdonosi és 

kezelői hozzájárulás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉMÁSZ Hálózati 

Kft. építtető megbízásából eljáró Elektro-Sol Global Zrt. (2230 Gyömrő, Szent István út 31.) 

kérelme alapján, a 000605774059 ügyiratszámú, 2018_0024_0119 munkaszámú, Bükkszék, 

Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásának megvalósításához a 

bükkszéki 761/1 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott, 2018_0024_0119 munkaszámú tervdokumentációban 

foglaltak szerint, a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse  

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes köteles 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 és büntetőjogilag is 

felelős. 

5. Jelen kezelői és tulajdonosi 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 hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § 

(1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 
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A közútkezelői hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben a közútkezelői 

hozzájárulás kiadásától számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (3300 Eger, Kossuth L. u. 26.), mint 

közlekedési hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

6. napirendi pont: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a 

Bükkszék, Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Ismerteti a 758 hrsz-ú ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez érkezett 

tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmet. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel Bükkszék, Hársfa utca 758 

hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez a tulajdonosi és kezelői hozzájárulásra 

vonatkozó javaslatot, az előterjesztésben foglalt szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

50/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Hársfa utca 758 hrsz. alatti ingatlan víz- és szennyvízbekötéséhez tulajdonosi és 

kezelői hozzájárulás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy File István (3399 

Andornaktálya, Dobó u. 6.) megbízásából eljáró AQUATERV ’99 Kft. (3300 Eger, Pápay S.  

u. 2.) kérelme alapján, a 140-14/2019. munkaszámú, Bükkszék, Hársfa utca 758 hrsz. alatti 

ingatlan víz- és szennyvízbekötésének megvalósításához a bükkszéki 761/1 hrsz-ú közterület 

vonatkozásában 

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel:í 

1. A munkálatokat a benyújtott, 140-14/2019. munkaszámú tervdokumentációban foglaltak 

szerint, a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse  

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes köteles a közutat az 

eredeti állapotának megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel 

köteles biztosítani. 
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4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 

eredeti állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag és büntetőjogilag is 

felelős. 

5. Jelen kezelői és tulajdonosi 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 hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § 

(1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 

A közútkezelői hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben a közútkezelői 

hozzájárulás kiadásától számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (3300 Eger, Kossuth L. u. 26.), mint 

közlekedési hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 
 
7. napirendi pont: Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás évfordulós 
ajánlatának megvitatása 
 
Zagyva Ferencné: Az előző ülés óta pontosításra kerültek a biztosító által javasolt 
módosítások, ezeket tartalmazza az előterjesztés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 

vagyon- és felelősségbiztosítás évfordulós javaslatát, az előterjesztésben foglalt szószerinti 

tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

51/2019. (IV.1.) önkormányzati határozat: 

Önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítás évfordulós javaslatának elfogadása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Optimális Biztosító Kft. 

önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosításra vonatkozó 1.826.309.- Ft összegű éves 

biztosítási díjat tartalmazó évfordulós javaslatát az alkusz által javasolt kiegészítésekkel 

jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosítási javaslatot aláírja. 

 

Határidő: 2019. május 4. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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8. napirendi pont: Döntés az önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott 

javaslatokról 

 

8.1. Bükkszék, Szabadság téri fodrászüzlet bérleti díjának meghatározása 

 

Zagyva Ferencné: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tervezésekor döntött a 

testület a fodrászüzlet bérleti díjának emeléséről, ezt kellene most döntésbe foglalni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az 

előterjesztésben foglalt szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Szabadság téri fodrászüzlet bérleti díjának módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszék, 

Szabadság téri fodrász üzlethelyiség bérleti díját 2019. június 1-jei hatállyal 10.000,- Ft + 

ÁFA összegben állapítja meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a bérlőt értesítse és a 

módosított bérleti szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

8.2. Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda óvodásainak tisztasági csomag támogatása 

 

Panyik Anita: A testület a 2019. évi költségvetés tervezésekor az óvodások tisztasági 

csomagjára különített el forrást. Az intézmény helyettes vezetője, Bozóné Vincze Henriett 

arról tájékoztatta, hogy a higiéniai csomagok rendelkezésre állnak, nagyobb segítség lenne a 

gyermekek foglalkoztatásához kapcsolódó irodaszer, papíráru beszerzése. Az előterjesztés 

tartalmazza, hogy amennyiben rendkívüli gyermeknevelési támogatásként kívánja a testület 

az intézménybe járókat segíteni, a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása szükséges. Mivel a tervezett támogatásokkal a szociális keret lefedett, saját 

forrásból e nélkül is támogathatók az óvodások. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az óvodások papíráru, 

írószerre vonatkozó támogatására vonatkozó határozati javaslatot: 

 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda óvodásainak támogatása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda óvodásai részére 10.000,- Ft/fő összegű támogatást állapít meg 

irodaszer és papíráru biztosítására, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi tartalék 

előirányzata terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás folyósításáról 

intézkedjen, közvetlenül az intézmény részére történő átadással. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

53/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda óvodásainak támogatása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda óvodásai részére 10.000,- Ft/fő összegű támogatást állapít meg 

irodaszer és papíráru biztosítására, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi tartalék 

előirányzata terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás folyósításáról 

intézkedjen, közvetlenül az intézmény részére történő átadással. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

9. napirendi pont: Egyebek 

 

9.1. Rózsa utca 1. (hrsz: 56) és a nyilvános illemhely elbontása 

 

Zagyva Ferencné: Kéri a testület felhatalmazását arra vonatkozóan, hogy a nemrég 

megvásárolt Bükkszék, Rózsa utca 1. szám alatti ingatlan és a nyilvános illemhely bontására 

árajánlatot kérjen a Horuczi ’97 Kft-től. Utóbbi bontásáról már korábban volt döntés. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az épületek elbontására 

vonatkozó ajánlatkérést: 

 

Ajánlatkérés önkormányzati tulajdonú épületek elbontására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bükkszéki 56 

hrsz. alatti, természetben a Bükkszék, Rózsa utca 1. szám alatti ingatlanon található lakóház, 

valamint a 232 hrsz-ú, Strandfürdő előtti parkban található nyilvános illemhely elbontására 

árajánlatot kér a Horuczi ’97 Kft-től (3334 Szajla, Kertész u. 25.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

54/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Ajánlatkérés önkormányzati tulajdonú épületek elbontására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bükkszéki 56 

hrsz. alatti, természetben a Bükkszék, Rózsa utca 1. szám alatti ingatlanon található lakóház, 

valamint a 232 hrsz-ú, Strandfürdő előtti parkban található nyilvános illemhely elbontására 

árajánlatot kér a Horuczi ’97 Kft-től (3334 Szajla, Kertész u. 25.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

9.2. Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy Szabó Kitti köztisztviselő márciusban beadta a lemondását, 

jelenleg lemondási idejét tölti, ezért szükség van a bükkszéki hivatalba igazgatási előadóra. 

Tudomására jutott, hogy a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban Kucseráné Varga 

Zsuzsanna is tervezett lemondani, főleg az anyagiak miatt, viszont, ha 15%-os eltérítést kap, 

akkor átjönne Bükkszékre. Nincs dolgozó, ezért javasolja, hogy a kiegészítést az 

önkormányzat vállalja át. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel Kucseráné Varga 

Zsuzsanna köztisztviselő illetményének kiegészítését: 

 

Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal bükkszéki ügyfélszolgálati helyének folyamatos biztosítása, a munkaerő 

megtartása érdekében úgy határozott, hogy az ügyfélszolgálati helyen dolgozó 

köztisztviselő juttatásaihoz kiegészítő forrást biztosít. 

2. A Képviselő-testület a havi bruttó 32.000,- Ft összegű kiegészítést és annak járulékát 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja, és havonta, a közös hivatal felé 

fizetendő hozzájárulással egyidejűleg fizeti meg, a tárgyhót követő 3. napig. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a 

szükséges munkáltatói intézkedés meghozatalára. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, 3. pontban: Vígh Lászlóné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
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Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

55/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal bükkszéki ügyfélszolgálati helyének folyamatos biztosítása, a munkaerő 

megtartása érdekében úgy határozott, hogy az ügyfélszolgálati helyen dolgozó 

köztisztviselő juttatásaihoz kiegészítő forrást biztosít. 

2. A Képviselő-testület a havi bruttó 32.000,- Ft összegű kiegészítést és annak járulékát 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítja, és havonta, a közös hivatal felé 

fizetendő hozzájárulással egyidejűleg fizeti meg, a tárgyhót követő 3. napig. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a 

szükséges munkáltatói intézkedés meghozatalára. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, 3. pontban: Vígh Lászlóné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

9.3. Bükkszéki Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás fenntartói jóváhagyása 

 

Panyik Anita: A helyettes intézményvezetővel történt egyeztetés alapján a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás időpontjára 2019. május 8-9. napok kerültek 

megjelölésre, melynek fenntartói jóváhagyása szükséges.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozási időpontokat: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

56/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évre történő beiratkozás 

időpontjának fenntartói jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület 

1.) a Bükkszéki Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás időpontját 2019. május 8-9. 

közötti időszakra, naponta 8 és 12 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda székhelye (3335 Bükkszék, József A. u. 2.). 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § 
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(1a) bekezdésében előírtaknak megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal – az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő 

eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat és az intézmény 

honlapján, és a hivatal hirdetőtábláján. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse az 

érintett intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

melléklet az 56/2019. (IV.16.) önkormányzati határozathoz: 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

A BÜKKSZÉKI NAPKÖZIOTTHNOS ÓVODA INTÉZMÉNYBE 

a 2019/2020. NEVELÉSI ÉVRE 

 

ÓVODAI BEIRATÁS  

IDŐPONTJA: 

2019. május 8-9. (szerda-csütörtök) 8-12 óra között 

 

HELYSZÍNE: 
 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda székhelye 
 

(3335 Bükkszék, József A. u. 2.) 

 

Az óvoda felvételi körzete: Bükkszék község közigazgatási területe.  

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok, 

- a gyermek TAJ kártyája 

 

Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja. 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. június 7-ig írásban 

megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat Bükkszék Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell 

benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést 
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megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára 

utasíthatja.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el.  

 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy az intézmény nyári zárva tartását a szokásoknak 

megfelelően július hónapra tervezik, azonban ez az idén jelentős mértékben befolyásolja az 

energetikai felújítás kivitelezése, melynek időpontja még nem ismert. 

 

 

9.4. Kispálné Huszár Andrea panaszos beadványa 

 

Panyik Anita: Ismerteti Kispálné Huszár Andrea panaszos levelét, melyben a Bem u. 17/a 

számú ingatlan előtti útszakasz állapotát kifogásolja, mivel az útfelújítás során a nagy 

teherautók alatt megsüllyedt az út, megáll a víz és esőzések után nagyon sáros. 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy Jegyző Asszonnyal megnézték az utat. Véleményük szerint 

a panaszos ingatlantulajdonosnál történt gázbekötés után az eredeti állapotnak megfelelően 

állították helyre az utat, mivel az földút. A 24123. út felújítása során valóban lenyomták a 

teherautók, de a TÜZÉP tulajdonosa a mélyedéseket feltöltötte. Válaszlevélben tájékoztatja a 

panaszost. 

 

Bozó Lászlóné: Amikor megvették azt az ingatlant, akkor sem volt rajta burkolat. Az Akácos 

út végén lévő kb. 20 méteres szakasz megoldására nagyobb szükség lenne, mivel az 

biztosítaná a fürdő felé való összekötést, de az állapota miatt erre alkalmatlan. 

 

 

9.5. Bejelentések, hozzászólások: 

 

Dr. Katona Miklósné: A Magyar Falu Program keretében milyen utakra ad be pályázatot az 

önkormányzat? 

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy a Dobó úti és az Egri úti járdára érdemes együtt beadni, 

járdánál az anyagköltség pályázható. 

 

Dr. Katona Miklósné: Az iskolabusz megváltozott menetrendjével kapcsolatban van-e 

fejlemény?  

 

Zagyva Ferencné elmondja, hogy kereste a közlekedési társaságnál Molnár Györgyöt, de még 

nem tudtak beszélni. 

 

Kóti László elmondja, hogy az idén Zagyva Ferencné, jövőre Bozó Ferencné és Zagyva 

Lászlóné is nyugdíjasok lesznek, javasolja részükre jutalom megállapítását, mivel régóta 

dolgoznak itt és sokat tettek a településért. Kérdése, hogy mikor történhet ezek kifizetése, 

mikorra vállalhat kötelezettséget ez a testület, idénre vagy jövőre is? 

 

Panyik Anita: A jövő évi költségvetés terhére még nem vállalható kötelezettség.  
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Dr. Katona Miklósné: Marika kapja a 40 éves jubileumi jutalmat is, nem? 

 

Zagyva Ferencné: Azt mindenki kapja, akinek megvan a 40 éves közalkalmazotti 

jogviszonya. Jutalmat óvodavezetőként soha nem kapott, polgármesterként is 13 év alatt is 

csak egyszer. Úgy gondolja, hogy nem sok település tudott felmutatni ekkora 

vagyonnövekedést. Mivel társadalmi megbízatású polgármester, 3 éve csak a felét kapja a 

tiszteletdíjnak, miközben semmivel sem dolgozik kevesebbet a településért. Jutalom esetén a 

3 havi tiszteletdíj a főállású polgármester 1,5 havi illetményének felel meg,  

 

Dr. Katona Miklósné: Ha a kormány nem vállalja át az önkormányzatok adósságát, akkor nem 

tud ennyit felmutatni. 

 

Zagyva Ferencné bejelenti személyes érintettségét, és kéri a testület tagjait, hogy szavazzanak 

a döntéshozatalból való kizárásáról. 
 

 

Szavazás  

 

A képviselő-testület döntéshozatalában 4 fő vett részt, melyből 3 nem szavazat és 1 

tartózkodás mellett a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 

57/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Zagyva Ferencné polgármester döntéshozatalból való kizárásának elutasítása 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Zagyva 

Ferencné polgármester személyes érintettségének bejelentéséről határozott. 

A Képviselő-testület a polgármester jutalmának megállapításáról szóló döntéshozatalból 

Zagyva Ferencné polgármestert nem zárja ki. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kóti László alpolgármester, Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén az alpolgármester szavazásra teszi fel Zagyva Ferencné 

polgármester 3 havi tiszteletdíjának megfelelő jutalmára vonatkozó javaslatot: 

 

Zagyva Ferencné polgármester jutalmazása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné polgármester részére 

3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg, a településért három cikluson 

keresztül végzett tevékenysége elismeréséül. 

A Képviselő-testület a jutalom és járulékai fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a 

jutalom összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kóti László alpolgármester 
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Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal és 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2019. (IV.16.) önkormányzati határozat: 

Zagyva Ferencné polgármester jutalmazása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zagyva Ferencné polgármester részére 

3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg, a településért három cikluson 

keresztül végzett tevékenysége elismeréséül. 

A Képviselő-testület a jutalom és járulékai fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a 

jutalom összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kóti László alpolgármester 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné 

jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 
 

 

 


