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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 12-én, 

09,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyílt ülésén.  

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

  

 

Határozat száma Tárgya 

93/2019. (VII.12.) 
Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-29-3-17 azonosítószámú, „Élhető 

települések kialakítása” című helyi pályázati felhívás alapján 

94/2019. (VII.12.) 
Bükkszék, Hársfa utca 33. (hrsz: 797) alatti ingatlanon fennálló 

elidegenítési és terhelési tilalom törlése 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Kóti László alpolgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent:  

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Pályázat benyújtása az „Élhető települések kialakítása” című helyi pályázati 

felhívás alapján 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

2. Bükkszék, Hársfa utca 33. (hrsz: 797) alatti ingatlanon fennálló elidegenítési és 

terhelési tilalom törlése iránti kérelem megvitatása  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

3. Egyebek 

 

 

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: Pályázat benyújtása az „Élhető települések kialakítása” című helyi 

pályázati felhívás alapján 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A Sirok Consulting Kft. elkészítette az emelt összegű támogatással 

igényelhető VP-pályázatot, melynek a beadási határideje 2019. július 15.  

Átadja a szót az aljegyzőnek. 

 

Panyik Anita: Elmondja, hogy komplex pályázat esetén vannak kötelezően megvalósítandó 

elemek, ilyen az utcabútor és fa hulladékgyűjtő beszerzése, napelemes kandeláber telepítése 

és legalább két őshonos fa telepítése. Az előterjesztés tehát ezeket is tartalmazza, minden 

esetben a három árajánlatból a legkedvezőbb került elfogadásra. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester javasolja a pályázat benyújtását elfogadásra, 

az előterjesztés szerinti tartalommal.  
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

93/2019. (VII.12.) önkormányzati határozat: 

Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-29-3-17 azonosítószámú, „Élhető települések kialakítása” 

című helyi pályázati felhívás alapján 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Észak 

Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület helyi felhívása alapján pályázatot 

nyújt be a VP6-19.2.1.-29-3-17 azonosítószámú, „Élhető települések kialakítása” című 

konstrukció keretében, a térfigyelő kamerarendszer rendszám-felismerő kamerákkal 

történő bővítésére, valamint meglévő park felújítására. 

2. A fejlesztés megnevezése:  Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése 

Meglévő park felújítása 

3. A fejlesztéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok: 232, 320/12, 320/14, 773 

hrsz. 

4. A projekt költségei: 

4.1.1.   A fejlesztés összköltsége: bruttó 5.887.524,- Ft 

4.1.2.   Igényelt támogatás: 5.298.771,- Ft 

4.1.3.   A Képviselő-testület a fejlesztéshez 588.753,- Ft összegű saját erőt biztosít, az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a Tartalék előirányzat terhére. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igényt 

előkészítse és benyújtsa, amennyiben szükségessé válik a pályázat hiánypótlásához 

kapcsolódó intézkedéseket megtegye, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása 

mellett. 

 

Határidő: 2019. július 15. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Bükkszék, Hársfa utca 33. (hrsz: 797) alatti ingatlanon fennálló 

elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelem megvitatása  

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A 797 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát képviselő ügyvéd kérte az ingatlanon 

fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlését, ami a beépítési kötelezettség teljesítésére 

került bejegyzésre még a Községi Tanács VB javára. A beépítés teljesült. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt 

határozati javaslatot: 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

94/2019. (VII.12.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Hársfa utca 33. (hrsz: 797) alatti ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési 

tilalom törlése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Mészáros Györgyné 2200 

Monor, Somogyi Béla u. 62. szám alatti lakos (képviseli: Dr. Ambrózi András ügyvéd 2200 

Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6., mint meghatalmazott) 2/4 arányban tulajdonát képező, az 

Egri Járási Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a bükkszéki 797 hrsz. alatt nyilvántartott, 

420 m2 területű, természetben a 3335 Bükkszék, Hársfa u. 33. szám alatt található ingatlan 

tulajdoni lapjának III.2. sorszáma alatt a Bükkszék Községi Önkormányzat jogelődje, a 

Községi Közös Tanács VB Bükkszék jogosult javára 1993. július 31-ig előírt beépítési 

kötelezettség, valamint a tulajdoni lap III.3. sorszáma alatt a beépítési kötelezettség 

biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez, mivel a beépítési 

kötelezettség teljesült. 

A törléssel kapcsolatos költségeket teljes egészében a tulajdonos viseli, az önkormányzat 

ezzel kapcsolatban semminemű kiadást nem vállal. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beépítési kötelezettség, valamint annak 

biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez szükséges hozzájáruló 

nyilatkozat megadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodatető cserére kért árajánlatot, ha 

mégis a csere mellett döntene a testület. Ennek összege 9.752.000,- Ft, nem javasolja a cserét. 

A vizesblokk felújítására is kért árajánlatot, azt is drágának tartja, mivel nincs rá fedezet. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

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

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné jegyző  

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 
 

 

 


