
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 28-án, 

13,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyílt ülésén.  

 

Rendelet száma Tárgya 

4/2019. (V.29.) 
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

5/2019. (V.29.) az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

6/2019. (V.29.) a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

7/2019. (V.29.) 

az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes 

gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési 

díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati 

rendelete módosításáról 

 

Határozat száma Tárgya 

61/2019. (V.28.) 
Bükkszék község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

megvitatása 

62/2019. (V.28.) 

Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséhez a jegyzői 

hatáskörbe tartozó 2018. évi tevékenységéről, valamint a gyermekjóléti 

szolgálat szakmai tevékenységéről 

63/2019. (V.28.) 
A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítása 

64/2019. (V.28.) 
A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

65/2019. (V.28.) 
A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítésének 

elfogadása 

66/2019. (V.28.) 
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási 

táblák elfogadása 

67/2019. (V.28.) A 2018. évről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

68/2019. (V.28.) 
A Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi beszerzéseiről készített éves 

statisztikai összegzés elfogadása 

69/2019. (V.28.) Pályázat benyújtása Jókai utca felújítására 

70/2019. (V.28.) 
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Rákóczi u. 10. szám (hrsz: 

581) alatti ingatlan földgázellátáshoz 

71/2019. (V.28.) 
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Kossuth u.21. szám (hrsz: 

568) alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez 

72/2019. (V.28.) 
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os 

légvezeték bontásához; bontási tudomásulvétel 

73/2019. (V.28.) 
Bükkszék község 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervének 

jóváhagyása 

74/2019.(V.28,) 
Bükkszék község településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának 

megindítása 

75/2019.(V.28.) 
A Heves Megyei Kormányhivatallal a Kempingre vonatkozóan megkötött 

bérleti szerződés meghosszabbításának elnapolása 

76/2019.(V.28.) Az önkormányzat 2019. évi közétkeztetési szerződésének pontosítása 

77/2019.(V.28.) 
Nyilatkozat a Parádfürdői Állami Kórház gyermekorvosi 

szakrendeléséhez 

78/2019.(V.28.) Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez 

79/2019. (V.28.) Az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása 



Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné jegyző 

                                                    Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kucseráné Varga Zsuzsanna 

 

Napirend:  

1. Bükkszék község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló 

megvitatása 

Előadó: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője 
 

2. Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékeléséhez a jegyzői 

hatáskörbe tartozó 2018. évi tevékenységéről, valamint a gyermekjóléti szolgálat 

szakmai tevékenységéről 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 
 

3. Javaslat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

módosítására és a költségvetés végrehajtására  

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 
 

4. Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

5. Javaslat az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelete és a 2018. évi 

költségvetési beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

6. Javaslat a 2018. évről készített éves ellenőrzési jelentés elfogadására 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 
 

7. Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi beszerzéseiről készített éves 

statisztikai összegzés elfogadására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

8. Javaslat a 2019. évi önkormányzati fejlesztések keretében belterületi utak 

fejlesztésére kiírt felhívás alapján pályázat benyújtására (Jókai utca felújítása) 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

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

Rákóczik u. 10. szám (hrsz:581) alatti ingatlan földgázellátáshoz 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

10. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék 

Kossuth u.21. szám (hrsz:568) alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

11. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Recsk-

Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték bontásához; bontási tudomásulvétel 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 



 

12. Javaslat a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásról szól 

önkormányzati rendelet elfogadására 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

13. Javaslat Bükkszék község 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervének 

jóváhagyására 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

14. Javaslat Bükkszék község településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának 

megindítására 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

15. Javaslat a Heves Megyei Kormányhivatallal a Kempingre vonatkozóan 

megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására 
Előterjesztés: Zagyva Ferencné polgármester 
 

16. Egyebek 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 

 

 

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

távolmaradásukat jelezték. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 fővel határozatképes, 

javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendi pontok elfogadására. 

 
Szavazás  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pontok tárgyalását. 
 

 

1. napirendi pont: Bükkszék község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 

beszámoló megvitatása 

 

Előadó: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről 

nem érkezett visszajelzés az ülésen való részvétel iránt. A beszámolót a képviselők írásban 

megkapták.  

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a Bükkszék község tűz-

és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadását. 

 

Bükkszék község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2018. évi beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 



 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

61/2019.(V.28.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék község tűz-és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egri Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 2018. évi beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenység átfogó érétkeléshez a 

jegyzői határkörbe tartozó 2018. évi tevékenységéről, valamint a gyermekjóléti szolgálat 

szakmai tevékenységéről 

 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: Röviden ismerteti a beszámoló tartalmát, mely szerint megállapítható, hogy a 

községben biztosítottak a gyermekek és a gyermeket nevelő családok számára a pénzbeli, 

természetbeni juttatások, a gyermekétkeztetés, a gyermekjóléti szolgálat nyújtotta 

szolgáltatások, támogatások. Az intézmények, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság 

közötti jól működő információs kapcsolat folytán az érintettek, érdekeltek széles körében 

ismertek a lehetőségek. Akut probléma nincs a településen, az önkormányzat külön 

intézkedéseket is hoz, például az általános iskolások bérlettérítése, vagy a szünidei 

gyermekétkeztetés kapcsán. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a Gyermekvédelmi 

beszámoló elfogadását. 

 

Szavazás 

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

62/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

A gyermekvédelmi tevékenységet átfogó értékeléséről, valamint a gyermekjóléti szolgálat 

szakmai tevékenységéről szóló 2018. évi beszámoló elfogadása. 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997.évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdése szerint a település 2018. évi helyi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak – 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője és a Siroki Szociális és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Központ Vezetője által benyújtott - átfogó értékelését megtárgyalta és azt az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 



A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átfogó értékelést tájékoztatásul küldje meg a 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztályának részére. 

 

Felelős: Vígh Lászlóné, Zvara Gyuláné szociális ügyintéző útján 

Határidő: 2019. május 31. 
 

 

3. napirendi pont: Javaslat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének módosítására és a költségvetés végrehajtására 

 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: Ismerteti az előirányzat-változás okait, melynek eredményeként 3.714.970,- 

Ft-tal nőtt a közös hivatali költségvetés bevételi és kiadási főösszege. 

 

Kóti László: A 2018. évben kiszabott ASP bírság végül mennyi lett? 

 

Vígh Lászlóné: Az előző évben csak a bírságok kiszabása történt, melyet a székhely 

önkormányzat fizetett meg, a 3 tagönkormányzat az idén téríti meg. A mérséklések, 

elengedések után az összes kiszabott bírság 1.250.000,- Ft, mely egy településre 312.500,- Ft. 

 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi a Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítására tett javaslatot. 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

63/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

2018. évi költségvetési előirányzatait 2018. december 31-i hatállyal az alábbiak szerint 

módosítja:  

1.) A kötelező feladatok bevételi előirányzatát 3.714.970 Ft-tal megemeli és a bevételi 

előirányzatot 65.582.970 Ft-ban állapítja meg.  

A bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg:  

- Működési bevétel 132.991 Ft,  

- Központi, irányítószervi támogatás 645.548 Ft.  

- Közhatalmi bevételek 37.000 Ft  

- Működési célú támogatás értékű bevételek 2.899.431 Ft  

 

2.) A kötelező feladatok kiadási előirányzatát 3.714.970 Ft-tal megemeli és a kiadási 

előirányzatot 65.582.970 Ft-ban állapítja meg.  

A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg:  



- Személyi jellegű kiadások 2.981.008 Ft  

- Munkaadókat terhelő járulékok 573.951 Ft  

 

A kiadási előirányzatot az alábbi címen és összeggel emeli meg:  

- Dologi jellegű kiadások 181.861 Ft.  

 

A kiadási előirányzatot az alábbi címen és összeggel zárolja:  

- Felhalmozási jellegű kiadások -21.850 Ft. 

 

3.) A kiemelt előirányzatok összegeit nem érintő előirányzat átcsoportosításokat az 

előterjesztés szerint jóváhagyja.  

Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását 

Sirok Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésén vezesse át.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

A polgármester szavazásra teszi a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

költségvetésének teljesítésére tett javaslatot. 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

64/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásának és költségvetési 

beszámolójának jóváhagyása 

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

Hivatal 2018.évi költségvetése teljesítését 

a) 65.582.970Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal 

b) 65.582.970Ft teljesített bevétellel 

c) 63.232.967Ft teljesített kiadással 

a csatolt bevételi és kiadási melléklet szerint elfogadja. 

2.) A közös hivatal pénzmaradványát 2.350.003Ft-ban állapítja meg, amelynek felhasználást a 

2019. évi költségvetésben a költségvetési határozat szerint engedélyezi a költségvetési szerv 

részére. 

3.) A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 13 főben hagyja jóvá a melléklet szerint. 

4.) A költségvetési szerv pénzforgalmi mérleg, eredmény, előirányzat felhasználási és 

eszközök-források mérleg adatait a beszámolóhoz csatolt mellékletek szerint elfogadja. 

Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata 

költségvetésébe építse be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 



 

4. napirendi pont: Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: Az előterjesztésből kiemeli a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, 

átcsoportosítását, zárolását a mellékelt előterjesztés alapján. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésére vonatkozó rendelettervezetet, az előterjesztésben foglalt szószerinti 

tartalommal: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló  

1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

 

1. Módosuló rendelkezések 

1. § 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási 

előirányzatát 32.706.525,- forinttal növeli és 2018. december 31-i hatállyal a 

 

a) költségvetési bevételét    194.332.270,- forintban 

b) költségvetési kiadását   272.360.166,- forintban 

c) költségvetési egyenlegét   mínusz 78.027.896,- forintban 

d) önkormányzati bevételi főösszegét 272.360.166,- forintban 

e) önkormányzati kiadási főösszegét  272.360.166,- forintban 

 

állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évi maradvány, 

illetve működési bevételek igénybevételével rendezi. 

 



(3) A költségvetési bevételeket a rendelet 1. melléklete szerinti táblázat, a költségvetési 

kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerinti táblázat részletes adatokkal mutatja be. 

 

(4) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint általa irányított 

költségvetési szerv 2018. évi költségvetését 2018. december 31-i hatállyal 14.064.928,- Ft, 

azaz tizennégymillió-hatvannégyezer-kilencszázhuszonnyolc forint bevételi előirányzattal 

állapítja meg, mely kötelező feladatra biztosított bevétel. A bevételi előirányzatot az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban Államháztartási törvény) 6. § (4) 

bekezdésében meghatározott bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 

 

(5) A Képviselő-testület a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda, mint általa irányított 

költségvetési szerv 2018. évi költségvetését 2018. december 31-i hatállyal 14.064.928,- Ft, 

azaz tizennégymillió-hatvannégyezer-kilencszázhuszonnyolc forint kiadási előirányzattal 

állapítja meg, mely kötelező feladatra biztosított kiadás. A kiadási előirányzatot az 

Államháztartási törvény 6. § (4) bekezdésében meghatározott bontásban a rendelet 4. 

melléklete tartalmazza.” 

 

(6) Az önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési működési bevételeket és kiadásokat 2018. 

december 31-i hatállyal az alábbi részletezés szerint fogadja el: 

 

a) Költségvetési működési bevételek 151.802.078,- Ft 

b) Költségvetési működési kiadások                                                169.635.326,- Ft 

ba) Személyi juttatások          50.670.717,- Ft 

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó          10.118.335,- Ft 

bc) Dologi kiadások                                                                   75.708.387,- Ft 

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai            4.041.500,- Ft 

be)Egyéb működési célú kiadások            8.288.887,- Ft 

bf) Tartalék          20.807.500,- Ft 

c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege mínusz 17.833.248,- Ft 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és a költségvetési 

felhalmozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el: 

 

a) Költségvetési felhalmozási bevételek                                            42.530.192,- Ft 

b) Költségvetési felhalmozási kiadások       102.724.840,- Ft 

ba) Beruházás  25.554.103,- Ft 

bb) Felújítás 77.162.450,- Ft 

bc) Egyéb felhalmozási kiadás 8.287,- Ft 

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege mínusz 60.194.648,- Ft 

 



(3) A Képviselő-testület a költségvetési finanszírozási bevételeket és költségvetési 

finanszírozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el: 

 

a) Finanszírozási bevétel 92.075.617,- Ft 

aa) Maradvány igénybevétele 76.619.280,- Ft 

ab) Irányítószervi támogatás 14.047.721,- Ft 

ac) ÁHT-n belüli megelőlegezés 1.391.409,- Ft 

ad) Óvoda bevétele 17.207,- Ft 

 

b) Finanszírozási kiadás 14.047.721,- Ft 

    Irányítószervi finanszírozás 14.047.721,- Ft 

 

c) Finanszírozás egyenlege 78.027.896,- Ft” 

 

3.§ 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeiből a kötelező 

feladatokra tervezett bevételi előirányzatot 202.069.269,- Ft azaz kettőszázkettőmillió-

hatvankilencezer-kettőszázhatvankilenc forint összegben, az önként vállalt alaptevékenységre 

tervezett bevételi előirányzatot 49.481.737,- Ft azaz negyvenkilencmillió-

négyszáznyolcvanegyezer-hétszázharminchét forint összegben, az önként vállalt vállalkozási 

tevékenyégre tervezett bevételi előirányzatot 20.809.160,- Ft azaz húszmillió-

nyolcszázkilencezer-egyszázhatvan forint összegben fogadja el.  

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásaiból a kötelező feladatokra 

tervezett kiadási előirányzatot 202.069.269,- Ft azaz kettőszázkettőmillió-hatvankilencezer-

kettőszázhatvankilenc forint összegben, az önként vállalt feladatokra tervezett kiadási 

előirányzatot 49.481.737,- Ft azaz negyvenkilencmillió-négyszáznyolcvanegyezer-

hétszázharminchét forint összegben, az önként vállalt vállalkozási tevékenyégre tervezett 

kiadási előirányzatot 20.809.160,- Ft azaz húszmillió-nyolcszázkilencezer-egyszázhatvan 

forint összegben fogadja el.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi és 

költségvetési kiadási előirányzatát 251.551.006,- Ft azaz kettőszázötvenegymillió-

ötszázötvenegyezer-hat forint összegben határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételi 

és költségvetési kiadási előirányzatát 20.809.160,- Ft azaz húszmillió-nyolcszázkilencezer-

egyszázhatvan forint összegben határozza meg.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 



„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat záró létszámkeretét 22 főben állapítja meg. A 

létszámkeretből a főfoglalkozásúak létszáma 11 fő, melyből a Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvodában foglalkoztatottak létszáma 4 fő. Az időszaki főfoglalkozásúak létszáma 7 fő, 

melyből a közfoglalkoztatotti létszám 2 fő, a külső személyi juttatásban részesülők száma 4 

fő. 

 

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a 6. melléklet szerinti, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét a 6/a melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § A Képviselő-testület 2018. december 31-i hatállyal az évközi többletigények, valamint 

az elmaradt bevétele pótlására szolgáló általános tartalék előirányzat összegét 19.635.328,- 

forintban, a céltartalék összegét 0,- forintban, a vállalkozási tevékenység fejlesztési és 

általános tartalékát 1.172.172,- forintban határozza meg.” 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 1/a melléklete helyébe az 1/a melléklet lép. 

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 2/a melléklet helyébe a 2/a melléklet lép. 

(5) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(7) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(8) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(9) A Rendelet 6/a melléklete helyébe a 6/a melléklet lép. 

(10) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(11) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(12) A Rendelet 9/a melléklete helyébe a 8/a melléklet lép. 

(13) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(14) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

 

2. Záró rendelkezés 

 

8.§ 

 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 



 

5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendelete és a 2018. 

évi költségvetési beszámoló elfogadására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: Az előterjesztésből kiemeli a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése 

közötti különbséget, mely az óvoda energetikai pályázatának még fel nem használt 

támogatásából ered. 

 

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

Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítésére vonatkozó javaslatot: 
 

 

Szavazás 

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

65/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítésének elfogadása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvoda 2018. évi költségvetése teljesítését 14.064.928,- Ft módosított bevételi 

előirányzattal, 14.064.928,- Ft teljesített bevétellel, 14.064.928,- Ft módosított kiadási 

előirányzattal, 14.050.947,- Ft teljesített kiadással a csatolt bevételi és kiadási 

melléklet szerint elfogadja. 

2. Az intézmény pénzmaradványát 13.981,- Ft-ban állapítja meg. 

3. Az intézmény létszámát 4 főben hagyja jóvá a melléklet szerint. 

4. A költségvetési szerv pénzforgalmi mérleg, előirányzat-felhasználás adatait a 

beszámolóhoz csatolt mellékletek szerint elfogadja. 

Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Bükkszék Község 

Önkormányzata költségvetésébe építse be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a tájékoztatási táblákra vonatkozó 

javaslatot: 
 

 

Szavazás 

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 



66/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Az önkormányzat 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási táblák elfogadása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi 

zárszámadási rendelet-tervezetével benyújtott alábbi tájékoztatásokat a kimutatások 

szerint tudomásul veszi: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, pénzeszközök 

változását, 

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 

c) a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket- 

tartalmazó kimutatást, és 

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb 

csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

e) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 

f) a vagyonkimutatást, és 

g) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 

származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 

2. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a határozatban elfogadott tájékoztatókat az 

önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének 7.-16. mellékleteiként 

szerepeltesse. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 
A polgármester szavazásra teszi fel az önkormányzat 2018. évi zárszámadására vonatkozó 

rendelettervezetet, az előterjesztésben foglalt szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



 

I. fejezet 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BEVÉTELEINEK  

ÉS KIADÁSAINAK TELJESÜLÉSE 

 

1.§ 

 

(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési 

szerve 2018. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 

268.202.805,- Ft azaz kettőszázhatvannyolcmillió-kettőszázkettőezer-nyolcszázöt forint 

bevétellel elfogadja. 

(2) A Képviselő-testület a bevételi főösszegből a költségvetési bevételt 190.174.909,- Ft azaz 

egyszázkilencvenmillió-egyszázhetvennégyezer-kilencszázkilenc forint összegben, a 

finanszírozási bevételt 78.027.896,- Ft azaz hetvennyolcmillió-huszonhétezer-

nyolcszázkilencvenhat forint összegben fogadja el. 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi összegből a működési bevétel 147.644.717,- 

Ft azaz egyszáznegyvenhétmillió-huszonhétezer-nyolcszázkilencvenhat forint összegben, a 

felhalmozási célú bevételt 42.530.192,- Ft azaz negyvenkétmillió-ötszázharmincezer-

egyszázkilencvenkettő forint összegben fogadja el. 

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve bevételeit forrásonként, 

ezen belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. 

mellékletben, a Napköziotthonos Óvoda bevételeit a 2. melléklet foglaltaknak megfelelően 

fogadja el. 

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve intézményi működési 

bevételeit összevontan az 1/a melléklet, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményi 

bevételeit a 2/a melléklet foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 

2.§ 

 

(1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 

önkormányzati költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 159.192.342,- Ft azaz 

egyszázötvenkilencmillió-egyszázkilencvenkettőezer-háromszáznegyvenkettő forint kiadással 

fogadja el. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásait kiemelt 

előirányzatonként, ezen belül kötelező, önként vállalt és vállalkozási tevékenység szerinti 

bontásban a 3. mellékletben, a Napköziotthonos Óvoda kiadásait a 4. melléklet foglaltaknak 

megfelelően fogadja el. 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatásból megvalósuló 

fejlesztéseit az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

3.§ 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi záró létszámát a 6. melléklet, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda záró létszámát a 6/a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 



4.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását 108.823.542,- Ft azaz 

egyszáznyolcmillió-nyolcszázhuszonháromezer-ötszáznegyvenkettő forint, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda zárszámadását 13.981,- Ft azaz tizenháromezer-

kilencszáznyolcvanegy forint módosított maradvánnyal fogadja el.  

 

(2) A Képviselő-testület az önkormány maradvány elszámolását a 14. melléklet, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda maradvány elszámolását a 14/a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérleg szerinti eredménykimutatását a 

15. melléklet, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda eredménykimutatását a 15/a melléklet 

szerint fogadja el 

 

5.§ 

 

A Képviselő-testület az alaptevékenysége 2018. évi zárszámadását 247.469.845,- Ft azaz 

kettőszáznegyvenhétmillió-négyszázhatvankilencezer-nyolcszáznegyvenöt forint teljesített 

bevétellel és 140.380.938,- Ft azaz egyszáznegyvenmillió-háromszáznyolcvanezer-

kilencszázharmincnyolc forint teljesített kiadással hagyja jóvá.  

 

6.§ 

 

A Képviselő-testület a vállalkozási tevékenysége 2018. évi zárszámadását 20.732.960,- Ft 

azaz húszmillió-hétszázharminckettőezer-kilencszázhatvan forint teljesített bevétellel és 

18.811.404,- Ft azaz tizennyolcmillió-nyolcszáztizenegyezer-négyszáznégy forint teljesített 

kiadással hagyja jóvá.  

 

II. fejezet 

 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ 

 

7.§ 

 

A Képviselő-testület a 16. melléklet szerinti vagyonkimutatás mérlegadatai alapján az 

önkormányzat 2018. évi vagyonát 1.560.514.808,- Ft, azaz egymilliárd-ötszázhatvanmillió-

ötszáztizennégyezer-nyolcszáznyolc forint összegben, a 16/a melléklet szerinti 

vagyonkimutatás mérlegadatai alapján a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda vagyonát 

13.981,- Ft, azaz tizenháromezer-kilencszáznyolcvanegy forint összegben hagyja jóvá. 

 

8.§ 

 

A Képviselő-testület a tájékoztatásul közölt  

a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségeit a 7. melléklet,  

b) e) az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek visszafizetésére 

felhasználható bevételek alakulását a 8. melléklet, 

c) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 9. melléklet, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérlegét a 9/a melléklet, 



d) az önkormányzat pénzeszközeinek változását bemutató előirányzat felhasználási 

ütemtervet a 10. melléklet, a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda pénzeszközeinek 

változását bemutató előirányzat felhasználási ütemtervet a 10/a melléklet, 

e) többéves kihatással járó döntéseket a 11. melléklet,  

f) a közvetett támogatásokat a 12. melléklet,  

g) az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 13. melléklet, a 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda tekintetében a 13/a melléklet 

szerinti tartalommal hagyja jóvá. 

 

9.§ 

 

A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradvány 2019. évi költségvetés 

alaptevékenység általános tartalék előirányzatára történő átvezetéséről gondoskodjon. 

 

III. fejezet 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

10.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

6. napirendi pont: Javaslat a 2018. évről készített éves ellenőrzési jelentés elfogadására 

 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Mint mindig, most is a megszokott alapossággal készült az ellenőrzési 

jelentés. 

 

Vígh Lászlóné: A belső ellenőrzési rendszer lényege, hogy a belső ellenőr a jegyzőtől kér 

javaslatot, hogy a következő évben mi kerüljön vizsgálásra, a számviteli fegyelem javítása 

miatt, hogy ne külső ellenőrző szerv tegyen megállapítást. Az ellenőrzés alapos, sokszor a 

hivatal időtényezője a gond.  

 

Kérdés, további hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a 2018. évről 

készített éves ellenőrzési jelentést. 
 

 

Szavazás 

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
 



67/2019. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

A 2018. évről készített éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi belső 

ellenőrzéséről szóló BER-02-7/2019. számú éves összefoglaló jelentés tartalmát megismerte, 

azzal egyetért és jelen határozatával azt elfogadja. 

 

Határidő: zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

7. napirendi pont: Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi beszerzéseiről 

készített éves statisztikai összegzés elfogadására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencé: Tavaly egy közbeszerzési eljárást indított az önkormányzat, az Óvoda 

energetikai korszerűsítésére, azonban a beérkezett három ajánlat mindegyike meghaladta a 

rendelkezésre álló anyagi fedezetet, ezért az eljárást eredménytelennek nyilvánította a testület. 

Az éves összegezés ezért nemleges.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ugyanebben a tárgyban idén indított új eljárásban az 

ajánlatok bontására előző nap került sor, és a benyújtható kiegészítő forrással együtt elegendő 

lesz a fedezet. A legkedvezőbb ajánlatot a Kállay-Term Kft. adta, ha a bírálat során minden 

rendben lesz, ez a vállalkozás kaphat megbízást. 
 
Kóti László: Mikor kezdődnének a munkálatok? 
 
Zagyva Ferencné: A júliusi leálláskor azonnal. Először a benti, majd a kinti munkák, mivel a 
kintieket akkor is tudják csinálni, ha az óvoda már üzemel.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az éves statisztikai 

összegezés. 
 

 

Szavazás 
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

68/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszék Községi Önkormányzat 2018. évi beszerzéseiről készített éves statisztikai 

összegzés elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018.éiv beszerzéseiről készített 

éves statisztikai összegzést az előterjesztés mellékelte szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2019. május 31. 

Felelős: Zagyva polgármester 

 

 



8. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi önkormányzati fejlesztések keretében belterületi 

utak fejlesztésére kiírt felhívás alapján pályázat benyújtására (Jókai utca felújítása) 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A Horuczi ’97 Kft. ajánlata alapján a beruházás összköltsége 19.909.104.-

Ft. 15 millió forint igényelhető, a saját erő tehát 4.909.104.-Ft.  

 

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

 

Szavazás 

 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

69/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Pályázat benyújtása Jókai utca felújítására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta, hogy a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II.2. a), b) és c) 

pontok szerint az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” az 

önkormányzat pályázatot nyújtson be az alábbi tartalommal:  

A megvalósítandó projekt tartalma: Belterületi útfelújítás (Jókai utca) 

A beruházással érintett épület, útszakasz pontos címe: Bükkszék, Jókai utca, hrsz: 369, 444 

Támogatási igény:   15.000.000,- Ft 

Saját erő:     4.909.104,- Ft 

Összes beruházási költség:  19.909.104,- Ft 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja a 4.909.104,- forintos önrészt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és benyújtására. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

Határidő: 2019. május 31. 

 

 

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

Bükkszék, Rákóczi u. 10. szám (hrsz: 581) alatti ingatlan földgázellátásához. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A Bükkszék, Rákóczi u. 10. szám alatti ingatlan földgázellátásának 

biztosításához az 545 hrsz-ú Rákóczi utcára vonatkozóan kéri a TIGÁZ Zrt. az önkormányzat 

kezelői- és tulajdonosi hozzájárulását. 

 

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



Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

70/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Rákóczi u. 10. szám (hrsz: 581) alatti ingatlan földgázellátásához tulajdonosi és 

kezelői hozzájárulás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIGÁZ Zrt. 

építtető megbízásából eljáró N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty út 17.) kérelme 

alapján, a T/1-38/19 tervszámú, Bükkszék, Rákóczi u. 10. szám (hrsz: 581) alatti ingatlan 

földgázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a bükkszéki 545 hrsz-ú 

közterület vonatkozásában  
 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 
 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott T/1-38/19 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 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 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. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

Bükkszék, Kossuth u. 21. szám (hrsz: 568) alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 



Zagyva Ferencné: A Bükkszék, Kossuth u. 21. szám alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez az 

565 hrsz-ú Kossuth utcára vonatkozóan kérik a tulajdonosok az önkormányzat kezelői- és 

tulajdonosi hozzájárulását. 

 

Kóti László: Az engedély megadásakor nyomatékosan fel kell hívni a figyelmet a helyreállítás 

fontosságára. 

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

71/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Kossuth u. 21. szám (hrsz: 568) alatti ingatlan szennyvízbekötéséhez tulajdonosi és 

kezelői hozzájárulás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Molnár Edit 1162 

Budapest, Csömöri út 234. szám alatti lakos kérelme alapján, a KS-29/18 tervszámú, 

Bükkszék, Kossuth u. 21. szám (hrsz: 568) alatti ingatlan szennyvízbekötési munkáihoz a 

bükkszéki 565 hrsz-ú közterület vonatkozásában  
 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 
 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott KS-29/18 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 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 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. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

Határidő: azonnal 



 

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

Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték bontásához, építéséhez; bontási 

tudomásulvétel  

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A testület egyszer már megadta a hozzájárulást 2015. évben, a bontás-építés 

nem valósult meg. A most megküldött jegyzék a 057/3 hrsz-ú ingatlant is tartalmazza, 

valamint 2015. évben a bontásra nem terjedt ki a tudomásulvétel.  

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

72/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Recsk- Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték hálózat 

bontásához, építéséhez, valamint bontás tudomásulvétele 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Selectric 

Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (3400 Mezőkövesd, Lenke út 8.) 

kérelme alapján a Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték hálózat (EB-21342) bükkszéki 

szakaszának bontásához  

a 041/9, 057/1, 057/2, 057/3, 062 hrsz-ú ingatlanjai tekintetében  

tulajdonosi hozzájárulást, 

014/7, 041/13, 043/3 hrsz-ú ingatlanjai tekintetében  

tulajdonosi- és kezelői hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel: 

1.1. A munkálatokat a benyújtott 56-7/2014 tervszámú tervdokumentációban foglaltak szerint, 

a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

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

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

1.3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes az eredeti állapotnak 

megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani. 

1.4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az 

eredeti állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

1.5. Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének 

kötelezettsége alól. 

2. A munkálatokkal érintett országos közút tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

közútkezelői hozzájárulását szükséges megkérni. 



3. A Képviselő-testület a Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték hálózat (EB-21342) 

bükkszéki szakaszának 56-7/2014 tervszámú tervdokumentáció szerinti bontását tudomásul 

veszi. 

4. 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. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

12. napirendi pont: Javaslat a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 

ellátásról szóló önkormányzati rendelet elfogadására. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: Jogszabályi változás miatt a közművelődésről szóló 15/2000. (XII.30.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatra került, melynek eredményeként annak hatályon kívül 

helyezésére és az új rendelet elfogadására tartalmaz javaslatot az előterjesztés. 

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

6/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 
1.§ 

 

A rendelet célja, hogy Bükkszék község polgárainak érdekeit szem előtt tartva meghatározza 

az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási módját, finanszírozásának formáit és 

mértékét. 

 

2.§ 

 

Az önkormányzat elismeri, hogy Bükkszék község polgárainak joga van a kulturális 

örökségünk megismeréséhez. Az önkormányzat az általa fenntartott közösségi színtereken 



biztosítja a község lakossága számára a tárgyi és szakmai feltételeket annak érdekében, hogy 

az itt élő lakosság öntevékenyen gyarapítsa műveltségét, fejlessze képességeit és készségeit, 

továbbá színteret biztosít annak érdekében, hogy közművelődési jogainak érvényesítése 

céljából közösségeket hozzanak létre és azokat működtessék. 

 

3.§ 

 

Az önkormányzat kiemelt célja a hagyományok ápolása érdekében a helyi értékek feltárása, 

ápolása; a nemzetiségi hagyományok és értékek megőrzésének biztosítása. 

 

4.§ 

 

Az önkormányzat feladata, hogy szabályozza a könyvtári ellátás működését, rögzítse a 

könyvtárhasználat jogának biztosítását. 

 

2. Közművelődési alapszolgáltatások 
 

5.§ 

 

(1) Bükkszék Község Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76.§ 

(3) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a 76.§ (4) 

bekezdése szerinti tartalommal biztosítja. 

 

(2) Az önkormányzat a 76.§ (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások közül a 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, valamint a hagyományos közösségi kulturális 

értékek átörökítése feltételeinek biztosítása alapszolgáltatás megszervezését vállalja. 

 

(3) Az önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatokon felül további 

feladatának tekinti: 

a) a település művészeti, idegenforgalmi vonzerejének és a civil társadalom kulturális, 

önszerveződő tevékenységének erősítését, 

b) a helyi kulturális értékek védelmét, 

c) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tételét, az amatőr alkotók 

megjelenésének elősegítését, az alkotótáborok támogatását. 

 

3. A közművelődési feladatok módja és mértéke 
 

6.§ 

 

(1) Az önkormányzat a kötelező és vállalt feladatait az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével, ismeretterjesztő előadások, szórakoztató és hagyományos rendezvények formájában 

valósítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat támogatja mindazon civil, egyéni és közösségi kezdeményezéseket, 

amelyek a település kulturális életét segítik és gazdagítják. 

 

(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző év végéig elfogadott rendezvénytervben rögzíti a 

kulturális, közművelődési, hagyományőrző és szórakoztató rendezvényeit. 



 

7.§ 

 

Az Önkormányzat az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, feladatellátás módját 

és mértékét a következő kiemelt célok szem előtt tartásával határozza meg: 

a) a település hagyományainak ápolása, kulturális értékeinek megőrzése 

b) a helyi egyesületek, társadalmi szervezetek működésének segítése, kulturális 

tevékenységek támogatása, 

c) közgyűjteményi, közművelődési közösségi színtér biztosítása, 

d) az időskorú népesség kulturális lehetőségeinek gazdagítása, közösségi életének 

támogatása, 

e) a közösség művelődéséhez esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása, 

f) szabadidő eltöltéséhez, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása 

könyvtár és közösségi színtér fenntartásával, 

g) az ifjúság kulturális életének fejlesztése. 

 

4. A közművelődési feladatok ellátásnak szervezeti keretei 
 

8.§ 

 

(1) Az önkormányzat a 3335 Bükkszék, Egri út 7. szám alatti épületben könyvtárt működtet a 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás alapján 

könyvtár, információs és közösségi helyként. 

 

(2) Az önkormányzat a közművelődési célok és feladatok megvalósítása érdekében 

együttműködik a településen működő nevelési-oktatási intézménnyel, közművelődési 

tevékenységet is folytató természetes és jogi személyekkel, egyéb szervezetekkel, azok 

fenntartóival, működtetőivel, alkalmazottjaival, a helyi egyházakkal. 

 

5. A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése 
 

9.§ 

 

(1) A Kultv. és jelen önkormányzati rendelet által meghatározott közművelődési feladatok 

fenntartói felügyeleti jogköreit a képviselő-testület gyakorolja. 

 

(2) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a közművelődési 

feladatok ellátásával kapcsolatban eljárni jogosult állandó bizottságot, valamint annak 

feladatait és hatáskörét. 

 

(3) Az önkormányzat biztosítja az intézmény működésének tárgyi feltételeit, a pénzügyi-

gazdálkodási feladatokat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

 

(4) A könyvtári és közművelődési feladatok végrehajtását az önkormányzat részmunkaidős 

közalkalmazottal biztosítja. Az egyéb munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. 

 

(5) A közalkalmazott az Önkormányzat és intézménye tárgyévi költségvetésének és a 

közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó kiadások megtervezéséhez szükséges 



adatokat a tárgyév január 31. napjáig írásban a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

rendelkezésére bocsátja. 

 

(6) Az önkormányzat polgármestere, jegyzője jogosult az alkalmazottól tájékoztatást, 

jelentést, adatszolgáltatást kérni. A polgármester a meghatározott feladatellátással 

összefüggésben, a jegyző a pénzügyi és számviteli szabályzatok megtartása érdekében 

jogosult az alkalmazott részére utasítást adni. 

 

(7) A közművelődési alkalmazott a megtartott rendezvényekről, programokról és azoknak a 

költségvetésre gyakorolt hatásáról a rendezvény befejezését követő 15 napon belül – kérésre – 

összefoglaló tájékoztatást ad az önkormányzat részére. 

 

6. A közművelődési feladatok finanszírozása 
 

10.§ 

 

(1) Az Önkormányzat jelen önkormányzati rendeletben megfogalmazott kötelező feladatait 

költségvetéséből finanszírozza. 

 

(2) A költségvetés forrás lehet: 

a) központi költségvetési feladatalapú támogatás a kulturális és közművelődési feladatokra, 

b) az önkormányzat saját bevétele, 

c) pályázati úton elnyerhető és egyéb támogatások 

 

7. Záró rendelkezések 

 

11.§ 

 

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

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

közművelődésről szóló 15/2000. (XII.30.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 Zagyva Ferencné Vígh Lászlóné 

 polgármester jegyző 

 

 

13. napirendi pont: Javaslat Bükkszék község 2019. évi közművelődési szolgáltatási 

tervének jóváhagyására. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: Szolgáltatási terv csatolva 

 

Panyik Anita: 2019. évtől kezdődően a közművelődési szolgáltatási tervet minden évben el 

kell készíteni, a testületnek jóváhagynia és a közösségi színtereken kifüggeszteni. 

 

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



Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

73/2019. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék község 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervének jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Bükkszék község 2019. 

évi közművelődési szolgáltatási tervét. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

14. napirendi pont: Javaslat Bükkszék község településrendezési terve átfogó 

felülvizsgálatának megindítására. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Indokolttá vált a településrendezési terv felülvizsgálata, ennek 

elkészítéséhez időre van szükség. 

 

Panyik Anita: Az első lépés a települési főépítész kiválasztása, három építész meghívására 

tartalmaz javaslatot az előterjesztés, mindannyian dolgoztak már a településeinken. 

 

Vígh Lászlóné: A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések mindegyikének kell 

készíteni új rendezési tervet, ezért célszerű lenne abban gondolkodni, hogy a négy település 

közösen megbízzon egy főépítészt, átalánydíjas szerződéssel. 

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

74/2019. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék község településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának megindítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. § (1) 

bekezdése alapján elhatározza településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálatát. 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos 2019. évi 

költségek fedezeteként az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartalék előirányzatát 

jelöli meg. 



A Képviselő-testület a települési főépítész feladatainak ellátására az alábbi 

településmérnököktől kér árajánlatot: 

 Gergely Péter   3525 Miskolc, Bartók Béla u. 58. 

 Kőszeghy Éva  4029 Debrecen, Lórántffy u. 25/b 

 Újvári Andor  3525 Miskolc, Szent László u. 12. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meghívásra javasolt települési 

főépítészek megkeresésére. 

A Képviselő-testület a beérkező árajánlatokról testületi ülés keretében dönt. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

15. napirendi pont: Javaslat a Heves Megyei Kormányhivatallal a Kempingre 

vonatkozóan megkötött bérleti szerződés meghosszabbítása: 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A Heves Megyei Kormányhivatallal a Kemping faház alatti területére 

kötött bérleti szerződés tavaly év végén lejárt, szeretnék ezt meghosszabbítani. A 

döntéshozatalhoz további információk szükségesek, amely nélkül ez a napirendi pont 

érdemben nem tárgyalható. Így javasolja a döntés elnapolását. 

 

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

javaslatot: 

 

A Heves Megyei Kormányhivatallal a Kempingre vonatkozóan megkötött bérleti szerződés 

meghosszabbításának elnapolása 

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

út 43. szám alatti Kemping faház alatti területének bérbeadására vonatkozó döntéshozatalt a 

következő testületi ülésig elnapolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Heves Megyei 

Kormányhivatalt értesítse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 



75/2019. (V. 28.) önkormányzati határozat: 

A Heves Megyei Kormányhivatallal a Kempingre vonatkozóan megkötött bérleti szerződés 

meghosszabbításának elnapolása 

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

út 43. szám alatti Kemping faház alatti területének bérbeadására vonatkozó döntéshozatalt a 

következő testületi ülésig elnapolja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a Heves Megyei 

Kormányhivatalt értesítse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

16. napirendi pont: Egyebek 

 

16.1 Közétkeztetési szerződés pontosítása 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előerjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A mellékletben az alkalmazotti ebéd bruttó ára tévesen nettó árral, 660 Ft-tal 

szerepel, ezt javította 838 forintra. 

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

76/2019. (V.28.) önkormányzati határozat: 

Az önkormányzat 2019. évi közétkeztetési szerződésének pontosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft-vel 

(3335 Bükkszék, Fürdő u. 10.) közétkeztetés biztosítására kötött vállalkozási szerződés 

pontosítását -2. számú módosítását- a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés 

módosítását aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

melléklet a 76/2019. (V.28.) önkormányzati határozathoz 

 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 

KÖZÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSÁRA 

2. számú módosítás 

 



amely létrejött egyrészről: Bükkszék Község Önkormányzata (képviseli: Zagyva Ferencné. 

polgármester, székhely: 3335 Bükkszék, Dobó István út 1., adószám:15378015-2-10), mint 

megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről: Bükkszék Termálstrand Kft. (képviseli: Szepesi Orsolya ügyvezető, székhely: 

3335 Bükkszék Fürdő út 10., adószám: 13472292-2-10), mint vállalkozó (a továbbiakban: 

Vállalkozó) 

 

(a továbbiakban együtt: Felek) között, a mai napon a következő feltételekkel: 

 

1. A Felek a közétkeztetési szerződés 2. mellékletében meghatározott alkalmazotti 

étkeztetés adagárát 2019. április 1-jei hatállyal az alábbiak szerint pontosítják: 

 

2. melléklet 

 

A Vállalkozó által biztosított étkeztetés adagárai 

2019.04.01-től visszavonásig 

 

Ebéd 

Igénybevevők Eladási ár bruttó (Ft) 

alkalmazotti 838 

szociális ellátottak 838 

óvodai étkezés 750 

szünidei étkeztetés – bölcsődés, óvodás korú gyermekek 465 

szünidei étkeztetés – általános iskolás, középiskolás 

gyermekek 
555 

 

2. A Felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett 

pontjai változatlan tartalommal érvényben maradnak.  

A Felek kijelentik, hogy jelen vállalkozási szerződés módosítás annak mindkét fél általi 

aláírásával lépnek hatályba.  

Jelen szerződés 2 számozott oldalból álló 4 darab eredeti példányát a felek, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, melyből 2 példány a 

Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg. 

 

Bükkszék, 2019. május „    „ 

 

……………………………………………. 

Szepesi Orsolya 

ügyvezető 

a Vállalkozó részéről 

……………………………………………. 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

a Megrendelő részéről 

 

 



16.2 Javaslat az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes 

gondoskodás keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a 

munkahelyi étkeztetésről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására. 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előerjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A rendelet módosítása azért szükséges, mert a közszolgáltató konyhájáról 

vendégétkezést kérők, illetve munkavállalóknak az ebéd kiszállítási díja egy korábbi 

díjszabással került a rendeletbe. 

 

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

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelete 

 

az intézményekben folyó étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás 

keretében biztosított ellátások és egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi 

étkeztetésről szóló 2/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, valamint a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §. (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Módosuló rendelkezés 

1. § 

 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az intézményekben folyó 

étkezésről, nyersanyagnormákról, a személyes gondoskodás keretében biztosított ellátások és 

egyéb szolgáltatások térítési díjairól, a munkahelyi étkeztetésről szóló 2/2019. (III.14.) 

önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (7) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„6. § (7) A közszolgáltató konyhájáról vendégétkezést igénybevevők, illetve a munkavállalók 

számára az ebéd kiszállításának díja 197 Ft + ÁFA/alkalom.” 

 

2. Záró rendelkezés 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 

hatályát veszti. 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 



 

16.3 Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés igényfelmérése 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A Parádfürdői Állami Kórház megkereste az önkormányzatot, hogy a 2018. 

január 1-jén indított gyermekorvosi szakrendelést június 1-jétől ideiglenesen szüneteltetik. 

Kevés a létszám, háziorvosi beutalás nem történt. Az önkormányzat nyilatkozatát kérik, hogy 

van-e lakossági igény a szakrendelésre. 

 

Panyik Anita: Egyáltalán a lakosok tudtak erről? 

 

Vígh Lászlóné: A témával kapcsolatosan a védőnő tudna tájékoztatást adni, hiszen erről a 

szakrendelésről neki tudnia kellett. 

 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: 

 

Nyilatkozat a Parádfürdői Állami Kórház gyermekorvosi szakrendeléséhez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Parádfürdői Állami 

Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelésével kapcsolatos megkeresését és 

megállapította, hogy a lakossági igénnyel kapcsolatban, kellő információ hiányában nem tud 

érdemben nyilatkozni. 

A Képviselő-testület megkeresi a település védőjét, bővebb tájékoztatás miatt és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Parádfürdői Állami Kórházat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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Nyilatkozat a Parádfürdői Állami Kórház gyermekorvosi szakrendeléséhez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Parádfürdői Állami 

Kórház csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelésével kapcsolatos megkeresését és 

megállapította, hogy a lakossági igénnyel kapcsolatban, kellő információ hiányában nem tud 

érdemben nyilatkozni. 

A Képviselő-testület megkeresi a település védőjét, bővebb tájékoztatás miatt és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Parádfürdői Állami Kórházat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 



16.4 Hozzájárulás iránti kérelem autós teszt lebonyolításhoz  

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Részletesen ismerteti a 2019. június 08. napjára tervezett autós teszt 

útvonalát, mely a települést a 2413. út Pósvári elágazó és Bükkszék-tető közötti szakaszán 

érinti. 

 

Kóti László: Az engedély kiadásakor nyomatékosan fel kell hívni a kérelmező figyelmét, 

hogy a jövőben ne a hosszú hétvégére tegyék a teszteket, mert a falu turisztikai forgalmát ez 

zavarja, valamint az információs táblák jól láthatóan és érthetően legyenek kihelyezve. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: 

 

Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez  

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REV PLUSZ Villany Kft. 

(3100 Salgótarján, Vasvári Pál köz 22., képviselő: Kovács István, a továbbiakban: 

Szervező) kérelmét a maximálisan 15 autó részvételével, a 2413. számú út 12 km 

+1130 m-es kilométerszelvényétől (Bükkszéktetőtől) a 2413. számú út 15 km +180 m-

es kilométerszelvényéig 2019. június 8. napjára tervezett autós tesztre megtárgyalta és 

ahhoz hozzájárulását adta. 

2. A Képviselő-testület felhívja a Szervező figyelmét, hogy a lakosság tájékoztatásáról 

időben és jól látható információs táblák kihelyezésével gondoskodjon. 

3. A Képviselő-testület felhívja továbbá a Szervező figyelmét arra, hogy a jövőben a 

Bükkszék térségébe tervezett autós teszteket ne ünnepi hosszú hétvégére időzítse, mert 

a település turistaforgalma ezekben az időszakokban kiemelkedő, a Bükkszékre 

látogatóknak kényelmetlenséget okoznak a lezárások és forgalomterelések. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez  

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a REV PLUSZ Villany Kft. 

(3100 Salgótarján, Vasvári Pál köz 22., képviselő: Kovács István, a továbbiakban: 

Szervező) kérelmét a maximálisan 15 autó részvételével, a 2413. számú út 12 km 

+1130 m-es kilométerszelvényétől (Bükkszéktetőtől) a 2413. számú út 15 km +180 m-

es kilométerszelvényéig 2019. június 8. napjára tervezett autós tesztre megtárgyalta és 

ahhoz hozzájárulását adta. 



2. A Képviselő-testület felhívja a Szervező figyelmét, hogy a lakosság tájékoztatásáról 

időben és jól látható információs táblák kihelyezésével gondoskodjon. 

3. A Képviselő-testület felhívja továbbá a Szervező figyelmét arra, hogy a jövőben a 

Bükkszék térségébe tervezett autós teszteket ne ünnepi hosszú hétvégére időzítse, mert 

a település turistaforgalma ezekben az időszakokban kiemelkedő, a Bükkszékre 

látogatóknak kényelmetlenséget okoznak a lezárások és forgalomterelések. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

16.5 Az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi beszámolója 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

Előadó: Bozó Lászlóné táborvezető 

 

Bozó Lászlóné: A mellékelt kimutatásból kiolvasható, hogy a szállás egyenlege pozitív, míg a 

konyháé negatív. Ennek főbb okai a nyersanyagárak emelkedése, valamint a bérköltség 

jelentős növekedése. Nagyon nehéz megbízható, jó dolgozót találni. A kiadások a 

közeljövőben várhatóan emelkedni fognak, mivel a berendezések elöregednek, felújításra, 

javításra, korszerűsítésre szorulnak. 

 

Zagyva Ferencné: Sok a bér, 30%-os arányú szokott lenni, most 50%. 

 

Bozó Lászlóné: Mérlegelni kell, hogy mit akar a testület, a létszámot fenn kell tartani. 

 

Kóti László: Mint vállalkozó, megerősíti a munkaerőhiányt. Véleménye szerint a tábor pozitív 

hatást jelent településre, így mindent meg kell tenni a fenntartása érdekében. 

 

Bozó Lászlóné: Ha a nyugdíjasok nem vállalják a munkát, más nem jön, vagy más 

településről kell megoldani. 

 

További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: 

 

Az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi 

beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 3 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 



79/2019. (V.28.) önkormányzati határozat 

Az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi beszámolójának jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúsági Tábor 2018. évi pénzügyi 

beszámolóját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

Vígh Lászlóné: A 2019. május 26-i Európa Parlamenti képviselők választását követően jelezte 

felé a Bükkszéki Helyi Választási Bizottság, hogy a Faluház lépcsője mentén vagy a falon 

korlát kialakítása lenne szükséges, a könnyebb lépcsőhasználat érdekében. Kéri a testület 

intézkedését. 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

 

Vígh Lászlóné 

jegyző  
 

 

 


