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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 30-án, 

9,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyílt ülésén.  

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

  

 

Határozat száma Tárgya 

95/2019. (VII.30.) 

Előzetes döntés vis maior támogatási igény benyújtásáról, a 2019. 

06.23-i heves esőzések miatt Bükkszék községben szükséges 

védekezési munkák és a károsodott önkormányzati ingatlanok 

helyreállításának támogatására 

96/2019. (VII.30.) 
Támogatási igény benyújtása a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó támogatásra 



2 

 

Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 

 Bozó Lászlóné képviselő 

 Dr. Katona Miklósné képviselő 

 

Távolmaradását jelezte:  

 Kóti László alpolgármester 

 Kovács Dániel képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Vígh Lászlóné jegyző 

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

2. Javaslat a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási 

igény benyújtására  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

3. Egyebek 

 

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

távolmaradásukat jelezték, a képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Javaslatot tesz a 

meghívó szerinti napirendi pont elfogadására. 
 

 

Szavazás  

 

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

pont tárgyalását. 
 

 

1. napirendi pont: Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A június 23-i heves esőzések miatti vis maior esemény miatt a védekezési 

és helyreállítási munkák támogatására pályázati igény került előkészítésre. Az Egri 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Heves Megyei Kormányhivatal által koordinált 

bizottság is előzetes helyszíni szemlét tartott, és a pályázat benyújtását javasolták. A 

kárszakértői vélemény a költségbecsléssel még nem áll rendelkezésre, ezért a védekezési 

költségeket és a helyreállítandó ingatlanokra vonatkozó adatokat tartalmazó, a költségeket 

egyelőre nem tartalmazó előterjesztés alapján kéri a vis maior támogatási igény benyújtására 

vonatkozó előzetes döntéshozatalt. Kéri a képviselők véleményét és a javaslat elfogadását. 

 

Dr. Katona Miklósné: A Dózsa úti 15 méter járda az út elején lévő terület? Még mindig nem 

minden ingatlan kapott hypot.  
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Zagyva Ferencné: Képviselő asszony felvetésére válaszolva, a fertőtlenítés megszervezését rá 

bízta. 

 

Dr. Katona Miklósné: Megerősíti a hangosbemondó helyreállításának szükségességét. A 

záportározót megnézte már valaki? A hétvégén az Egri úton még mindig az árokban volt a fa. 

 

Zagyva Ferencné: Az árokban felhalmozódott hordalékot a Közútkezelő felé jelezte. 

 

A képviselők az előterjesztésben foglaltakkal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel 

a határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

95/2019. (VII.30.) önkormányzati határozat: 

Előzetes döntés vis maior támogatási igény benyújtásáról, a 2019. 06.23-i heves esőzések 

miatt Bükkszék községben szükséges védekezési munkák és a károsodott önkormányzati 

ingatlanok helyreállításának támogatására 

1) Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 

támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján a 2019. június 23-i heves esőzések 

eredményeként szükséges védekezési munkák, valamint az önkormányzati ingatlanokban 

keletkezett károk helyreállítási költségeinek állami támogatására kérelmet nyújt be. 

2) A Képviselő-testület vállalja az önkormányzati tulajdonú ingatlanon bekövetkezett „vis 

maior” jellegű károk költséghatékony és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő 

helyreállítását. 

3) A Képviselő-testület saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja 

megoldani, az önkormányzat a helyreállításhoz szükséges 10 %-os önerőt a 2019. évi 

költségvetésének tartalék előirányzata terhére biztosítja. 

4) A károsodott ingatlanok önkormányzati tulajdonban vannak, melyek az önkormányzat 

kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Az út- és járdaburkolatok, padkák helyreállítására 

közlekedésbiztonsági szempont miatt is szükség van, a csapadékvíz-elvezetőkben keletkezett 

károk mielőbbi helyreállítása a későbbi veszélyhelyzetek megelőzése miatt is szükséges. 

5) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 

5.1 a vis maior esemény időpontjában nem áll adósságrendezési eljárás alatt,  

5.2 az önkormányzat az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be 

pályázatot, 

5.3 a műszaki szakértő az önkormányzattól és a helyreállítás későbbi tervezőjétől és 

kivitelezőjétől egyaránt független. 
 

6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a vis maior kérelmet 

benyújtsa és a szükséges aláírásokat megtegye. 

 

Határidő: 2019. augusztus 6. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 
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2. napirendi pont: Javaslat a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatási igény benyújtására  

 

Panyik Anita: Az előterjesztés helyesen szerepel, azonban a határozati javaslat 2. pontjában az 

igényelt mennyiség téves, 74 m3 a maximálisan igényelhető mennyiség. 

 

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

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

96/2019. (VII.30.) önkormányzati határozat: 

Támogatási igény benyújtása a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásra 

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

belügyminiszter pályázati felhívása alapján igénylést nyújt be a Magyar 

Államkincstárhoz a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra.  

2. A Képviselő-testület az önkormányzat az igényelhető mennyiséget meghatározó 

mutatók alapján 74 m3 keménylombos tűzifa megvásárlásra nyújtja be igénylését. 

3. A Képviselő-testület a pályázati felhívás 5. c) pontja alapján a szociális tüzelőanyag 

megvásárlásához 93.980,- Ft, azaz kilencvenháromezer-kilencszáznyolcvan forint 

önerőt biztosít, valamint vállalja a szállítás költségeit. 

4. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az igénylés elfogadása esetén legkésőbb a 

tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendeletben szabályozza a 

szociális rászorultság és a 2019. évi igénylés részletes feltételeit. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az igénylést nyújtsa be a 

Magyar Államkincstárhoz. 

 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 

Dr. Katona Miklósné: Az óvoda felújítása hol tart? 

 

Zagyva Ferencné: Holnap hozzák a nyílászárókat, a szokásos egy hét helyett három hétre 

tudták vállalni. Hétfőn tud nyitni az intézmény, mert a kinti részt tudják csinálni. 

 

Dr. Katona Miklósné: A József Attila utca felújításának szerződése mikor járt le? 
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Panyik Anita: A lejárat előtt meghosszabbításra került 2019. szeptember 30-ig.  

 

Dr. Katona Miklósné: Nagy sárdarabok vannak a József Attila utcán. 

 

Bozó Lászlóné: A Jókai út pályázata hogy áll? 

 

Zagyva Ferencné: Nincs még döntés. 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester az ülést 9,20 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző 

 
 

 

 


