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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 7-én, 

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

nyílt ülésén.  

 

Rendelet száma Tárgya 

  

 

Határozat száma Tárgya 

87/2019. (VI.7.) 
„Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” 

elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozatala 

88/2019. (VI.7.) 

Deresk Község Önkormányzatának (Szlovákia) Interreg V-A 

Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap 

pályázatában való partneri együttműködés és részvétel  

89/2019. (VI.7.) Hozzájárulás az Ifjúsági Tábor szivattyúcseréjéhez 

90/2019. (VI.7.) A Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés 

elfogadása (Bükkszék, Egri út 43. szám alatti Camping területre) 

91/2019. (VI.7.) Bozó Ferencné gazdálkodási előadó jutalmazása 

92/2019. (VI.7.) Zagyva Lászlóné óvodai dajka jutalmazása 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

 Dr. Katona Miklósné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent:  

Vígh Lászlóné jegyző 

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. „Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” elnevezésű 

közbeszerzési eljárásához döntéshozatal 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

2. Egyebek 

 

 

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. 

 
 
Szavazás  

 

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

pontok tárgyalását. 

 

 

1. napirendi pont: „Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” 

elnevezésű közbeszerzési eljárásához döntéshozatal 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: Elmondja, hogy a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai 

korszerűsítésére új eljárás lefolytatása volt szükséges, mivel az első eljárás alkalmával a 

becsült költséget lényegesen meghaladó ajánlatok érkeztek. Az új eljárásban az ajánlatok 

bontása 2019. május 27-én megtörtént, az ajánlati szempontok alapján a Kállay-Term Kft. 

adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot, nettó 33.112.296,- Ft összegben. Ez is 

meghaladja a rendelkezésre álló pályázati forrást, tehát a különbözetre pótlólagos igényt kell 

benyújtani, melynek visszatérülése több hónapot vesz igénybe.  

 

Zagyva Ferencné: Kéri a képviselők véleményét. 

 

Kóti László: Ha van forrás, akkor menjen a kivitelezés. 
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Vígh Lászlóné: A Bíráló Bizottság tárgyalta az ajánlatokat, a független akkreditált 

közbeszerzési szakértő javaslatát elfogadásra javasolja, amennyiben a fedezet rendelkezésre 

áll. 

 

Zagyva Ferencné polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot, mely döntéshozatal során Vígh Lászlóné jegyző a közbeszerzési törvény 27. § (5) 

bekezdésére figyelemmel névszerinti szavazást folytat le, az SZMSZ-ben foglalt szabályok 

szerint ábécé sorrendben szólítja a képviselőket: 
 

 Bozó Lászlóné képviselő  igen 

 Dr. Katona Miklósné képviselő igen 

 Kóti László alpolgármester  igen 

 Zagyva Ferencné polgármester igen 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület névszerinti szavazással, 

4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

87/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

„Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” elnevezésű közbeszerzési eljárás 

döntéshozatala 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című konstrukcióban 

„A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda energetikai korszerűsítése” projekt vonatkozásában 

megkötött támogatási szerződés alapján a kivitelezési munkák elvégzése tárgyában 

lefolytatott „Bükkszék TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00003 - ÚJ ELJÁRÁS” elnevezésű 

közbeszerzési eljárás döntéshozatala során a bíráló bizottság döntési javaslatát név szerinti 

szavazással egyhangúan elfogadva az alábbi határozatot hozza:  

 

I. Pótlólagos fedezet biztosítása:  

Bükkszék Községi Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a TOP-3.2.1-15-HE1-

2016-00003 projekttel összefüggésben a támogatási szerződés alapján a kivitelezési 

munkákra rendelkezésre álló bruttó 36 644 668,- Ft, valamint projekt más költségsorain 

keletkezett megtakarítások terhére történő átcsoportosítással biztosítható további bruttó 

23 278,- Ft támogatás kiegészítéseképpen az eljárás eredményességéhez szükséges bruttó 

5 384 670,- Ft összegű pótlólagos fedezetet – költségnövekmény támogatási igény 

benyújtása mellett – átmenetileg önkormányzati saját forrásból biztosítja. 

 

II. Döntés az eljárás eredményéről: 

 

1. Az eljárás eredménye:  

Az eljárás eredményes. 

2. Az eljárás nyertese:  

Kállay-Term Kft. (székhely: 3300 Eger, Újsor u. 53.) 

az értékelési szempontok szerinti alábbi megajánlásokkal: 
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2.1. A szerződés teljesítésében résztvevő szakember az ajánlattételi felhívás megküldését 

megelőzően kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata 

(hónap) (0-60 hónap): 60 hónap 

A szakember neve: Bene Csaba 

2.2. Teljeskörű többletjótállás időtartama az előírt minimum 24 hónapon felül (hónap) (0-36 

hónap): 12 hónap, azaz a jótállás teljes időtartama 36 hónap 

2.3. Legalább 1 fő hátrányos helyzetű munkavállaló bevonása a teljesítésbe, összesen 

legalább 240 munkaórában (igen/nem): igen 

2.4. Nettó ajánlati ár (Forint): nettó 33 112 296 Ft 

 

Kiválasztásának indoka: 

- az értékelési szempontok alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot adta,  

- megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) 

pontjaiban rögzített kizáró okok hatálya alatt,  

- mint a teljesítésre képes, szakmailag megbízható gazdasági szereplő alkalmas a 

szerződés teljesítésére,  

- az ajánlata – a szükséges pótlólagos fedezet biztosítása mellett - a 

rendelkezésre álló fedezet alapján is megfelelő; 

 

3. A nyertes ajánlatot követő következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 

ajánlattevő: 

 

Nem kerül meghatározásra. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert – a Kbt. szerinti szerződéskötési 

moratórium leteltével – a szerződés megkötésére, valamint a költségnövekmény miatti 

kiegészítő támogatási igény benyújtására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferenc Györgyné polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

2.1. Határon átnyúló pályázati együttműködés megvitatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy a szlovákiai Deresk polgármestere megkereste pályázati 

együttműködés szándékával, melyben Deresk a gesztor. A pályázatot szabadidős 

tevékenységre szeretnék benyújtani, a támogatás 50-50 %-os arányban történő megosztásával. 

A fürdő előtti parkon belül sportparkot lehetne létrehozni ebből a forrásból. Kéri a képviselők 

véleményét. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel az alábbi 

határozati javaslatot: 
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Deresk Község Önkormányzatának (Szlovákia) Interreg V-A Szlovákia Magyarország 

Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatában való partneri együttműködés és 

részvétel  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Deresk Község 

Önkormányzatának (Szlovákia) partnereként részt vesz az Interreg V-A Szlovákia 

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatban. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Deresk polgármesterét 

értesítse, a pályázat bükkszéki vonatkozású részét előkészítse és benyújtás előtt a testület elé 

terjessze. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

88/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

Deresk Község Önkormányzatának (Szlovákia) Interreg V-A Szlovákia Magyarország 

Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatában való partneri együttműködés és 

részvétel  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Deresk Község 

Önkormányzatának (Szlovákia) partnereként részt vesz az Interreg V-A Szlovákia 

Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap pályázatban. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Deresk polgármesterét 

értesítse, a pályázat bükkszéki vonatkozású részét előkészítse és benyújtás előtt a testület elé 

terjessze. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2.2. Ifjúsági Tábor szivattyú cseréje 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Bozó Lászlóné: Ismerteti, hogy az Ifjúsági Tábor vízellátását biztosító szivattyú tönkrement 

az előző hét pénteken. Megvizsgáltatta, a szakértő szerint felújítani nem szerencsés, ritka 

gyártmány, alkatrész nem biztos, hogy lesz. A vízellátás megoldása azonban sürgető, mivel a 

következő hét végén már csoport érkezik. Varga Zsolt sirok-kőkútpusztai vállalkozó bruttó 

952.000,- Ft összegű ajánlatot adott a cserére, és jövő szerdára tudja a munkát vállalni. Egy 

vendégházat kellett lemondani.  

 

A polgármester szavazásra tette fel a szivattyúcserére adott árajánlatot: 
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Hozzájárulás az Ifjúsági Tábor szivattyúcseréjéhez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ifjúsági Tábor (3335 

Bükkszék, Arany J. u. 12.) vízellátást biztosító szivattyú cseréjéhez Varga Zsolt (3332 Sirok-

Kőkútpuszta) vállalkozó bruttó 952.000,- Ft-os ajánlatának elfogadásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést 

megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

89/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

Hozzájárulás az Ifjúsági Tábor szivattyúcseréjéhez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Ifjúsági Tábor (3335 

Bükkszék, Arany J. u. 12.) vízellátást biztosító szivattyú cseréjéhez Varga Zsolt (3332 Sirok-

Kőkútpuszta) vállalkozó bruttó 952.000,- Ft-os ajánlatának elfogadásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést 

megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

2.3. Bejelentések, hozzászólások 

 

Dr. Katona Miklósné: A tábori beszámoló tárgyalásakor nem tudott jelen lenni. Az idei évben 

hol tart a tábor? 

 

Bozó Lászlóné: Augusztus 12-31. között lesznek a gólyatáborok, alkalmanként 250-300 fővel.  

 

Dr. Katona Miklósné: A beszámolóban látta, hogy a szállás nyereséges, a konyha mínuszt 

hoz. Ez miből adódik? Mik az egyéb szolgáltatások? 

 

Bozó Lászlóné: Pl. mosoda, rovarirtás, hulladékszállítás. Tavaly a tábor idegenforgalmi 

adóból több mint 2 millió forintot hozott, aminek minden forintjához kap 1-1 Ft támogatást az 

önkormányzat. Dolgozót nem lehet találni, nyugdíjasok vannak, de már ők sem bírják. Egy fő 

karbantartó van, kellene hozzá még 3 fő. Előírások voltak a Népegészségügyi Osztály 

részéről, sok a feladat.  

 

Dr. Katona Miklósné: Hol főznek az időseknek? 

 

Bozó Lászlóné: A fürdőnél. 
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Dr. Katona Miklósné: A fürdőnél a menü megszüntetése nem biztos, hogy jó ötlet volt. Így a 

családok is rosszul járnak. Vannak, akik megtehetik, hogy mindig mindent megvesznek. 

A József Attila út felújítása mikor kezdődik? A szerződés is lejárt már. 

 

Zagyva Ferencné: A szerződés meghosszabbításra került. Várják, hogy a Salvus Kft-nél 

befejeződjenek a munkálatok. 

 

Dr. Katona Miklósné: A József Attila utcai ingatlanok csapadékvíz-elvezetése továbbra is 

megoldásra vár. A központ buszmegálló cseréjéről is többször esett szó. 

 

Zagyva Ferencné: A másik oldalon lévőhöz hasonló plexi megállót javasol rendelni. 

 

Kóti László: Kapott egy megkeresést az általános iskola épületének hasznosítására, ahol 

idősek otthonát szeretnének kialakítani. Ennek során elmondta, hogy a megkeresést 

tolmácsolja, azonban ez a testület valószínűleg már nem vállal a következő testület kontójára 

jelentősebb ügyekben kötelezettséget. Javasolt más bükkszéki ingatlant. 

A Kemping ebben az évben hogyan lesz nyitva? Facebook csoportban olvasta, hogy 

vadkempingezni akarnak a faluban, képeket küldenek róla. 

 

Zagyva Ferencné: Volt érdeklődő, aki vitte volna, de végül nem vállalta. Bízik benne, hogy a 

következő héten rendbe lehet tenni, és június 15-től működhet. 

 

Bozó Lászlóné: Jelzést kapott, hogy magasnak tartják a strandi belépők árát. 

 

Zagyva Ferencné: Évek óta nem volt emelés, és nem is tartja soknak. 

 

Kóti László: Nem ért egyet az elégedetlenkedőkkel, aki a szaunát nem akarja igénybe venni, 

válasszon olyan helyet, ahol azt nem kell megfizetni. Ezek hangulatkeltő emberek.  

 

 

2.4. A Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés megvitatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A Heves Megyei Kormányhivatal továbbra is szeretné bérbe venni a 

Kemping azon területét, amelyen a faházuk felépítésre került, a korábbiakhoz hasonló 

feltételekkel. Az előző szerződés négy évre szólt, 2018. év végén lejárt. A bérleti díj 300.000,- 

Ft + ÁFA volt. 

 

A képviselők javasolják, hogy itt se vállaljon hosszabb elkötelezettséget a testület, a bérleti 

díjat kis mértékben emeljék meg. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel a 2019. évre szóló bérleti szerződést, 350.000,- Ft + ÁFA 

bérleti díjjal. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés elfogadása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék, Egri út 43. szám alatti 

Camping területének azon részét, amelyen a Faház felépítésre került, bérbe adja a Heves 

Megyei Kormányhivatal részére.  
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2. A Képviselő-testület a terület bérleti díját 350.000,- Ft/év+ÁFA összegben határozza meg.  

3. A Képviselő-testület a bérleti jogviszony időtartamát 2019.01.01.-2019.12.31. közötti 

időtartamra határozza meg, arra tekintettel, hogy az önkormányzati ciklus utolsó évében az 

ingatlant érintő hosszabb időtartamú kötelezettséget nem kíván vállalni. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

90/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

A Heves Megyei Kormányhivatallal kötendő bérleti szerződés elfogadása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék, Egri út 43. szám alatti 

Camping területének azon részét, amelyen a Faház felépítésre került, bérbe adja a Heves 

Megyei Kormányhivatal részére.  

2. A Képviselő-testület a terület bérleti díját 350.000,- Ft/év+ÁFA összegben határozza meg.  

3. A Képviselő-testület a bérleti jogviszony időtartamát 2019.01.01.-2019.12.31. közötti 

időtartamra határozza meg, arra tekintettel, hogy az önkormányzati ciklus utolsó évében az 

ingatlant érintő hosszabb időtartamú kötelezettséget nem kíván vállalni. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2.5. Nyugdíjazás előtt álló dolgozók jutalmazása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Korábban esett szó a közeljövőben nyugdíjba vonuló, Bükkszéken és 

Bükkszékért dolgozó Bozó Ferencné gazdálkodási előadó és Zagyva Lászlóné óvodai dajka 

jutalmazásáról. Javasolja mindkettőjük részére 3-3 havi illetményüknek megfelelő jutalom 

kifizetését még ebben az önkormányzati ciklusban. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel Bozó Ferencné 

jutalmazását. 

 

Bozó Ferencné gazdálkodási előadó jutalmazása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselője, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó részére, a településért végzett több 

évtizedes munkája elismeréséül, közelgő nyugdíjba vonulására tekintettel 3 havi 



9 

 

illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, az ehhez és járulékaihoz szükséges 

fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a jutalom 

összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző (mint munkáltató) 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

91/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

Bozó Ferencné gazdálkodási előadó jutalmazása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselője, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó részére, a településért végzett több 

évtizedes munkája elismeréséül, közelgő nyugdíjba vonulására tekintettel 3 havi 

illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, az ehhez és járulékaihoz szükséges 

fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a jutalom 

összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző (mint munkáltató) 

 

Ezt követően a polgármester szavazásra tette fel Zagyva Lászlóné jutalmazását. 

 

Zagyva Lászlóné óvodai dajka jutalmazása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 

közalkalmazottja, Zagyva Lászlóné óvodai dajka részére, a településért végzett több évtizedes 

munkája elismeréséül, közelgő nyugdíjba vonulására tekintettel 3 havi illetményének 

megfelelő összegű jutalmat állapít meg, az ehhez és járulékaihoz szükséges fedezetet az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a jutalom 

összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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92/2019. (VI.7.) önkormányzati határozat: 

Zagyva Lászlóné óvodai dajka jutalmazása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 

közalkalmazottja, Zagyva Lászlóné óvodai dajka részére, a településért végzett több évtizedes 

munkája elismeréséül, közelgő nyugdíjba vonulására tekintettel 3 havi illetményének 

megfelelő összegű jutalmat állapít meg, az ehhez és járulékaihoz szükséges fedezetet az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében a tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy számfejtési bizonylat ellenében a jutalom 

összegének átutalása felől intézkedjen. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

 

Vígh Lászlóné 

jegyző  

 
 

 

 


