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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-én, 

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

rendkívüli ülésén.  

 

 

Határozat száma Tárgya 

98/2019. (VIII.27.) Bükkszéki Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

99/2019. (VIII.27.) 

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 elfogadása az I-13-Á-6 

azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-rendszer” megnevezésű 

víziközmű-rendszer vonatkozásában 

100/2019. (VIII.27.) 

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 elfogadása az SZ-24-B-1 

azonosítószámú „Bükkszék szennyvízrendszer” megnevezésű 

víziközmű-rendszer vonatkozásában 

101/2019. (VIII.27.) 
Bükkszék, Egri út 760/5 hrsz-ú ingatlanon fennálló elidegenítési és 

terhelési tilalom törlése 

102/2019. (VIII.27.) 
Bükkszék, Völgy utca 833/6 hrsz-ú ingatlanon fennálló elidegenítési 

és terhelési tilalom törlése 

103/2019. (VIII.27.) Bükkszék Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak jóváhagyása 

104/2019. (VIII.27.) 
Bükkszék Termálstrand Kft. zárva tartásának jóváhagyása a 2019. 

szeptember 25-27. közötti időszakra  

105/2019. (VIII.27.) 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében 

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” 

című MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati felhívásra 

106/2019. (VIII.27.) 
Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” 

című MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati felhívásra 

107/2019. (VIII.27.) Tanévkezdési támogatás megállapítása 

108/2019. (VIII.27.) Ajánlatkérés ravatalozó tervének elkészítésére 

109/2019. (VIII.27.) Bükkszék, Jókai út felújítására érkezett árajánlatok megvitatása 

110/2019. (VIII.27.) 
Elvi hozzájárulás magániskola létrehozásához a Bükkszék, Béke u. 2. 

(hrsz: 304) számú önkormányzati ingatlanon 

111/2019. (VIII.27.) Óvoda felújítás költségeihez további 300.000,- Ft átcsoportosítása 

112/2019. (VIII.27.) 
A Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 250.000,- Ft 

támogatás jóváhagyása 

113/2019. (VIII.27.) Nyugdíjas klub részére 100.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

114/2019. (VIII.27.) 
A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület részére 200.000,- Ft 

támogatás jóváhagyása 

115/2019. (VIII.27.) Védőnői helyettesítésre vonatkozó kérelem jóváhagyása 
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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 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kucseráné Varga Zsuzsanna 

 

Napirend:  

1. Bükkszéki Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 
 

2. Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 jóváhagyása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

3. Elidegenítési és terhelési tilalom törlésére beérkezett kérelmek elbírálása  

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

4. Bükkszék Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak jóváhagyása 

Előterjesztő: Szepesi Orsolya ügyvezető 
 

5. Magyar Falu Program pályázati program lehetőségeinek megvitatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

6. Javaslat tanévkezdési támogatás megállapítására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencé polgármester 
 

7. Egyebek 

 

 

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

távolmaradását jelezte. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, majd 

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: Bükkszéki Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: Köszönti a megjelent képviselőket. Elmondja, hogy a Köztársasági elnök 

2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

általános választását. Az előző évekhez hasonlóan, a választási eljárásról szóló törvény szerint 

a szavazás lebonyolítására helyi választási bizottságnak kell működni. A Helyi Választási 

Iroda vezetőjeként előzetesen megkereste a Helyi Választási Bizottság eddigi tagjait, hogy 

vállalják-e továbbra is a megbízatást. Jól látták el a feladatukat, kellő tapasztalattal 
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rendelkeznek és egyelőre összeférhetetlenség sem áll fenn. A póttagokat illetően van változás, 

összeférhetetlenség miatt. Javaslatot tesz Gócsa Tiborné Bükkszék, Kossuth Lajos út 12. és 

Bozó Péterné Bükkszék, Ady út 2. szám alatti lakosokra. A HVB tagokat legkésőbb 2019. 

szeptember 1. napig kell megválasztani. 

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel a Bükkszéki Helyi 

Választási Bizottság tagjainak megválasztásának elfogadását. 
 

 

Szavazás  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2019.(VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki Helyi Választási Bizottság tagjainak elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§-ában biztosított hatáskörében eljárva a Bükkszék községben működő 

helyi választási bizottság tagjait a közös helyi választási iroda vezetőjének indítványára egy 

szavazással az alábbiak szerint választja meg: 

 

Választott tagok: 

Huszár Angéla Bükkszék, Egri út 102. 

Juhász Lászlóné Bükkszék, Ady út 5. 

Ólmos Mária Bükkszék, Gárdonyi út 5. 

Juhász Györgyné Bükkszék, Rákóczi út 26/a. 

Léka Istvánné Bükkszék, Béke út 6. 

 

Póttagok: 

1. Gócsa Tiborné Bükkszék, Kossuth Lajos út 12. 

2. Bozó Péterné Bükkszék, Ady út 2. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az esküt a megválasztott HVB tagoktól, 

póttagoktól szabályszerűen vegye ki. Felkéri a jegyzőt, hogy a megválasztott bizottsági tagok, 

póttagok eskütételét és oktatását szervezze meg. 

 

Határidő: 2019. szeptember 1. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

2. napirendi pont: Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: A vízközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosítása érdekében vízközmű-

rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, mely két részből 

áll: fejújítási és pótlási, valamint beruházási tervből, ivóvíz- és szennyvízrendszerre 

vonatkozóan is. A mellékletként kiküldött táblázatok részletesen tartalmazzák ezen 

felújításokat, beruházásokat. 
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Kóti László: Az ÉRV működésében egy kicsi zavartságot, rendezetlenséget lát. 

 

Dr. Katona Miklósné: A nyomásszabályzó mikor kerül már beépítésre? 

 

Kóti László: Elmondja, hogy saját háztartásában már felszereltek egy szabályzót, mert 

valóban olyan ingadozás volt a nyomásban. 

 

Kérdés, további hozzászólás nem érkezett, a polgármester szavazásra teszi fel az 

ivóvízrendszer Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 elfogadását, víziközmű-rendszerenként 

külön. 
 

 

Szavazás 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 elfogadása az I-13-Á-6 azonosítószámú „Bükkszék 

víziközmű-rendszer” megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) 

mint Ellátásért felelős a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a 

szerinti 2020-2034. évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv áttekintését követően 

az I-13-Á-6 azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-rendszer” vonatkozásában az ÉRV. 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., mint vízközmű-szolgáltató által elkészített és 

véleményezésre benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv Fejlesztési Ismertető 2020-2034 

dokumentációt elfogadja, arra észrevételt nem kíván tenni. 

2. A Képviselő-testület meghatalmazást ad az ÉRV. Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt.,(székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) víziközmű szolgáltató részére, 

hogy az önkormányzat nevében eljárva a 2020-2034. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv 

Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra 

benyújtsa, továbbá a jóváhagyási eljárás során az önkormányzatot teljes körűen képviselje. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyásának benyújtásához szükséges iratokat aláírja és továbbítsa a víziközmű-

szolgáltató felé.  

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 15. 

 

 

A polgármester szavazásra teszi fel a szennyvízrendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

2020-2034 elfogadását. 

 

Szavazás 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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100/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034 elfogadása az SZ-24-B-1 azonosítószámú „Bükkszék 

szennyvízrendszer” megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) 

mint Ellátásért felelős a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a 

szerinti 2020-2034. évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv áttekintését követően 

az SZ-24-B-1 azonosítószámú „Bükkszék szennyvízrendszer” megnevezésű víziközmű-

rendszer vonatkozásában az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt., mint 

vízközmű-szolgáltató által elkészített és véleményezésre benyújtott Gördülő Fejlesztési Terv 

Fejlesztési Ismertető 2020-2034 dokumentációt elfogadja, arra észrevételt nem kíván tenni. 

2. A Képviselő-testület meghatalmazást ad az ÉRV. Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt.,(székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1.) víziközmű szolgáltató részére, 

hogy az önkormányzat nevében eljárva a 2020-2034. évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv 

Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra 

benyújtsa, továbbá a jóváhagyási eljárás során az önkormányzatot teljes körűen képviselje. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 

jóváhagyásának benyújtásához szükséges iratokat aláírja és továbbítsa a víziközmű-

szolgáltató felé.  
 

Felelős: Zagyva Ferencé polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 15. 
 

 

3. napirendi pont: Elidegenítési és terhelési tilalom törlésére beérkezett kérelmek 

elbírálása. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztések: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A 760/5 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérelmezte az ingatlanon fennálló 

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

bejegyzésre még a Községi Tanács VB javára. Az ingatlant értékesíteni szeretné. Javasolja az 

A) határozati javaslatot elfogadásra. 

 

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

A) határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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101/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Egri út hrsz. 760/5 alatti ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom 

törlése iránti kérelem elfogadása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a dr. Pázmándiné Rajhóczki 

Judit 3300 Eger, Mikes K. u. 88. szám alatti lakos tulajdonát képező, az Egri Járási 

Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a bükkszéki 760/5 hrsz. alatt nyilvántartott, 949 m2 

területű, természetben a 3335 Bükkszék, Egri úton található ingatlan tulajdoni lapjának III.4. 

sorszáma alatt a Bükkszék Községi Önkormányzat jogelődje, a Községi Közös Tanács VB 

Bükkszék jogosult javára 1990. december 31-ig előírt beépítési kötelezettség, valamint a 

tulajdoni lap III.5. sorszáma alatt a beépítési kötelezettség biztosítására bejegyzett 

elidegenítési tilalom törléséhez. 

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 tilalom törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

Zagyva Ferencné: A 833/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szintén kérelmezte az ingatlanon 

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

került bejegyzésre a Bükkszék Községi Önkormányzat javára. Az ingatlant értékesíteni 

szeretné. Javasolja az A) határozati javaslatot elfogadásra. 

 

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

A) határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

102/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Völgy utca hrsz: 833/6 alatti ingatlanon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom 

törlése iránti kérelem elfogadása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Bodorné Ivády Beatrix 

3142 Mátraszele, Dózsa György út 26. szám alatti lakos tulajdonát képező, az Egri Járási 

Földhivatal ingatlan-nyilvántartásában a bükkszéki 833/6 hrsz. alatt nyilvántartott, 

természetben 3335 Bükkszék, Völgy utcában található, 427 m2 területű ingatlan tulajdoni 

lapjának III.2. sorszáma alatt Bükkszék Községi Önkormányzat jogosult javára 1994. 07.31-ig 

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

kötelezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalom törléséhez. 

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

ezzel kapcsolatban semminemű kiadást nem vállal. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a beépítési kötelezettség, valamint annak 

biztosítására szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat 

megadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

4. napirendi pont: Bükkszék Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak 

jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Szepesi Orsolya ügyvezető 

Előterjesztés: csatolva 

 

Szepesi Orsolya: Kiegészítésként annyit kíván mondani, hogy a kiküldött árlistában a 3 órás 

családi belépő, amely 2 felnőtt és 2 gyermek belépését biztosítja, tévesen szerepel, a javaslat 

nem 6.000,-Ft, hanem 6.200,-Ft.  

 

Bozó Lászlóné: Kérdezi az ügyvezetőt, mik a tapasztalatok, a magasabb árak miatt csökkent-e 

a forgalom? 

 

Szepesi Orsolya: A jegyárak a szomszédos strandokhoz igazodva lettek megállapítva. Ha a 

forgalomban esetleges csökkenés fog mutatkozni, az a szélsőséges időjárási viszonyok miatt 

alakult és nem jegyárak emelkedése miatt. A mostani árcsökkenést azért kell elvégezni, mivel 

nyár végén a külső rész bezár, így a szolgáltatások köre is csökken. 

 

Kóti László: Véleménye szerint az árakkal minden rendben van. 

 

Dr. Katona Miklósné: Továbbra is a menü megszűntét kifogásolja. Valamint az éttermi 

résznél szűk az ajtó, nem férnek a vendégek.  

 

Szepesi Orsolya: Valóban kicsi az ajtó, tervezik nagyobb ajtó beépítését. 

 

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

Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak jóváhagyására vonatkozó javaslatot. 

 

Bükkszék Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak jóváhagyása  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 

Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3335 Bükkszék, Fürdő út 10.) 

szezonon kívüli jegyárait  

a) a 3 órás családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek) tekintetében 6.200,- Ft/ belépő 

összeggel,  

b) az egyéb belépőjegyek tekintetében a tervezet szerinti tartalommal  

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyvezetőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

103/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Termálstrand Kft. szezonon kívüli jegyárainak jóváhagyása  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 

Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3335 Bükkszék, Fürdő út 10.) 

szezonon kívüli jegyárait  

a) a 3 órás családi belépő (2 felnőtt és 2 gyermek) tekintetében 6.200,- Ft/ belépő 

összeggel,  

b) az egyéb belépőjegyek tekintetében a tervezet szerinti tartalommal  

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről az ügyvezetőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

Szepesi Orsolya: 2019. szeptember 27-én, pénteken karbantartási munkálatok miatt, egész 

napos gázszünet lesz a Fürdő úton, így a strand zárva lesz. Azzal a kéréssel fordul a 

Képviselő-testülethez, hogy szeptember 25-26. napokra is engedélyezzék a bezárást, ugyanis 

ezen a három napon egy nagyobb takarítási, karbantartási munkálatokat szeretnének 

elvégezni.  

 

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

Kft. 2019. szeptember 25-27. közötti időszak zárva tartására vonatkozó javaslatot: 
 

 

Bükkszék Termálstrand Kft. zárva tartásának jóváhagyása a 2019. szeptember 25-27. közötti 

időszakra  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 

Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3335 Bükkszék, Fürdő út 10.) zárva 

tartásához hozzájárul a 2019. szeptember 25-27. közötti időszakra, a gázszolgáltatási szünet 

miatt, valamint a takarítási és karbantartási munkálatok elvégzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

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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104/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Termálstrand Kft. zárva tartásának jóváhagyása a 2019. szeptember 25-27. közötti 

időszakra  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva a 

Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Kft. (3335 Bükkszék, Fürdő út 10.) zárva 

tartásához hozzájárul a 2019. szeptember 25-27. közötti időszakra, a gázszolgáltatási szünet 

miatt, valamint a takarítási és karbantartási munkálatok elvégzése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

5. napirendi pont: Javaslat a Magyar Falu Program pályázati lehetőségeinek 

megvitatása. 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A Magyar Falu Program keretében meghirdetésre került pályázati 

lehetőségek közül az „Óvoda udvar” és a „Kistelepülések járda, építésének, felújításának 

anyagtámogatása” című felhívásra javasolja támogatási igény benyújtását. Utóbbinál a Dobó 

István úton található járdaszakaszok építéséről, felújításáról lenne szó, a bükkszéki 320/10, 

320/11, 320/12, 320/14 helyrajzi számú ingatlanokról.  

Az óvodánál az udvari játékok korszerűsítését kellene megcélozni. 

A szolgálati lakással kapcsolatos pályázat már sajnos lezárult, a ravatalozóval kapcsolatos 

pályázatnál úgy gondolja, hogy igen magasak a beadott árajánlatok, nagyon sok önerőre lenne 

szükség.  

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a „Kistelepülések járda, 

építésének, felújításának anyagtámogatására” tett javaslatot: 
 

 

Szavazás 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

105/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, 

felújításának anyagtámogatása” című MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati felhívásra 

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

nyújt be a bükkszéki 320/10, 320/11, 320/12, 320/14 hrsz-ú, természetben 3335 

Bükkszék, Dobó István úton található járdaszakaszok építésére és felújítására, a 

Magyar Falu Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának 

anyagtámogatása” című MFP-BJA/2019 kódszámú pályázati felhívás alapján. 

2. A Képviselő-testület által igényelt támogatás 5.000.000,- Ft, a projekthez a Képviselő-

testület a munkadíjhoz saját forrás biztosítását vállalja.  
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3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy 

a) a járdaépítéshez és felújításhoz a helyi lakosságot társadalmi munkában bevonja; 

b) nem áll adósságrendezési eljárás alatt; 

c) a pályázatban permentes ingatlanokon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel 

támogatást; 

d) a pályázati kiírás közzététele előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

e) a pályázat benyújtása előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

f) a szükséges engedélyeket a Támogatói Okirat kiállításáig megszerzi; 

g) nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön kihelyezésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 30  

Felelős: Zagyva Ferencé polgármester 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel az „Óvoda udvar” 

pályázatára vonatkozó javaslatot: 

 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című MFP-

OUF/2019 kódszámú pályázati felhívásra 

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

nyújt be a bükkszéki 230 hrsz-ú, természetben 3335 Bükkszék, József Attila u. 2. szám 

alatt található óvoda udvar fejlesztésére, a Magyar Falu Program „Óvoda udvar” című, 

MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati felhívása alapján. 

2. A Képviselő-testület által igényelt támogatás 2.500.000,- Ft, a projekthez a Képviselő-

testület saját forrást nem biztosít.  

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy 

a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt; 

b) a pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel 

támogatást; 

c) a pályázati kiírás közzététele előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

d) a pályázat benyújtása előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

e) a szükséges engedélyeket a Támogatói Okirat kiállításáig megszerzi; 

f) nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön kihelyezésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

Felelős: Zagyva Ferencé polgármester 
 

 

Szavazás 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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106/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című MFP-

OUF/2019 kódszámú pályázati felhívásra 

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

nyújt be a bükkszéki 230 hrsz-ú, természetben 3335 Bükkszék, József Attila u. 2. szám 

alatt található óvoda udvar fejlesztésére, a Magyar Falu Program „Óvoda udvar” című, 

MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati felhívása alapján. 

2. A Képviselő-testület által igényelt támogatás 2.500.000,- Ft, a projekthez a Képviselő-

testület saját forrást nem biztosít.  

3. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy 

a) nem áll adósságrendezési eljárás alatt; 

b) a pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel 

támogatást; 

c) a pályázati kiírás közzététele előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

d) a pályázat benyújtása előtt az építést, felújítást, fejlesztést nem kezdte meg; 

e) a szükséges engedélyeket a Támogatói Okirat kiállításáig megszerzi; 

f) nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság 

biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerüljön kihelyezésre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Zagyva Ferencé polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 10. 

 

 

6. napirendi pont: Tanévkezdési támogatás megállapításának elfogadására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Az előző évekhez hasonlóan az idén is javaslatot tesz tanévkezdési 

támogatás megállapítására minden általános és középiskolai tanuló, felsőfokú oktatási 

intézmény nappali tagozatos hallgatója, illetve a középfokú tanulmányok befejezése után 

közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű OKJ-s képzésben részvevő tanuló részére. Feltétel a 

bükkszéki lakóhely, a felsőoktatásban tanulók rendelkezhetnek más településen tartózkodási 

hellyel is. A támogatás összege 10.000.-Ft/ tanuló. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a tanévkezdési 

támogatás megállapításának elfogadására tett javaslatot. 
 

 

Szavazás 
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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107/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Tanévkezdési támogatás megállapítása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról 

szóló 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) 

bekezdése szerinti hatáskörében és a 23. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kivételes 

méltányossági jogkörében eljárva, a Rendelet 16. § (1) bekezdése alapján, a 

2019/2020. tanév kezdésére való tekintettel rendkívüli gyermeknevelési települési 

támogatást nyújt azon családok részére, ahol a gyermekek tanulnak a következők 

szerint: 

a) bükkszéki bejelentett lakcímmel és máshol tartózkodási címmel nem rendelkező 

általános iskolás gyermekek részére 10.000,- Ft-ot, 

b) bükkszéki bejelentett lakcímmel és máshol tartózkodási címmel nem rendelkező 

középiskolába járóknak egységesen 10.000,- Ft-ot, 

c) bükkszéki bejelentett lakcímmel rendelkező felsőfokú, nappali tagozatos képzésben 

résztvevők számára 10.000,- Ft-ot, 

d) bükkszéki bejelentett lakcímmel és máshol tartózkodási címmel nem rendelkező, 

középfokú tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű 

OKJ-s képzésben részesülőknek 10.000,- Ft-ot ad. 

2. A Képviselő-testület az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A 

támogatást a tanuló csak az érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után 

maximum öt napon belül veheti fel. A kérelmek befogadásának végső határideje: 

2019. október 31.  

3. Felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján átruházott 

hatáskörben az egyedi határozatokat hozza meg és írja alá. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Zagyva Ferencé polgármester 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

 

7.1. Ravatalozó tervének elkészíttetése 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Visszatérve a ravatalozó kérdésére, célszerűnek tartja első lépésként tervet 

készíttetni, hogy ha a közeljövőben ismét lesz pályázati lehetőség, az már rendelkezésre 

álljon. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a ravatalozó tervének 

elkészítésére vonatkozó javaslatot: 

 

Ajánlatkérés ravatalozó tervének elkészítésére 

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

lehetséges pályázatokra való tekintettel ravatalozó tervet készíttet. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tervezési árajánlat bekérésére. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

108/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Ajánlatkérés ravatalozó tervének elkészítésére 

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

lehetséges pályázatokra való tekintettel ravatalozó tervet készíttet. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert tervezési árajánlat bekérésére. 
 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.2. Bükkszék Jókai út felújításra érkezett árajánlatok megvitatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester   

Előterjesztés: szóban, ajánlatok csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Jókai út felújítására három 

vállalkozástól kért árajánlatot. Ismerteti a beérkezett ajánlatok bruttó összegét: 
 

Horuczi 97 Kft.  3334 Szajla, Kertész u. 25.   19.909.104,- Ft 

Németh Út Kft.  3375 Mezőtárkány, Ady E. út 6.  21.756.065,- Ft 

Geoteam Kft.  3300 Eger, Kertész út 146.   22.212.910,- Ft 

 

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Horuczi 97 Kft. megbízását. 

 

Bozó Lászlóné: Mikor tudnak hozzáfogni a munkálatokhoz? 

 

Zagyva Ferencé: Azonnal. 

 

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

javaslatot: 

 

Bükkszék, Jókai út felújítására érkezett árajánlatok megvitatása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék, Jókai utca felújításra 

érkezett árajánlatokat elbírálta és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Horuczi 

97 Kft. (3334 Szajla, Kertész u. 25.) bruttó 19.909.104,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

109/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék, Jókai út felújítására érkezett árajánlatok megvitatása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék, Jókai utca felújításra 

érkezett árajánlatokat elbírálta és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Horuczi 

97 Kft. (3334 Szajla, Kertész u. 25.) bruttó 19.909.104,- Ft összegű ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

7.3. Elvi hozzájárulás magániskola létrehozáshoz 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Ez év augusztus első hetében megkereste az önkormányzatot a Védelmező 

Szt. Katalin Nonprofit Kft. Fejlesztési és Oktatási vezetője, Tóth Erika, azzal a céllal, hogy a 

régi iskola területén egy dán alapítványon keresztül magániskolát szeretnének létrehozni. 

Nagyon tetszett nekik a környezet és az iskola is. Hosszabb távra gondolkodnak, mivel 

nagyobb összeget kívánnak befektetni az iskolába. Egy elvi hozzájárulásra van szükség, hogy 

további tárgyalásokat tudjunk folytatni velük. 

 

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

 

Elvi hozzájárulás magániskola létrehozásához a Bükkszék, Béke u. 2. (hrsz: 304) számú 

önkormányzati ingatlanon 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védelmező Szt. Katalin 

Nonprofit Kft. (1081 Budapest, Népszínház u. 23. 3. em. 11. ajtó) magániskola létrehozására 

vonatkozó megkeresését. 

A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kérelmező az önkormányzat 

tulajdonában álló, bükkszéki 304 hrsz-ú, természetben 3335 Bükkszék, Béke u. 2. szám alatt 

található ingatlanon magániskolát hozzon létre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Védelmező Szt. Katalin Nonprofit 

Kft-vel további tárgyalásokat folytasson a régi iskola bérbeadásáról, és annak eredményéről 

haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 



15 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

110/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Elvi hozzájárulás magániskola létrehozásához a Bükkszék, Béke u. 2. (hrsz: 304) számú 

önkormányzati ingatlanon 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Védelmező Szt. Katalin 

Nonprofit Kft. (1081 Budapest, Népszínház u. 23. 3. em. 11. ajtó) magániskola létrehozására 

vonatkozó megkeresését. 

A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kérelmező az önkormányzat 

tulajdonában álló, bükkszéki 304 hrsz-ú, természetben 3335 Bükkszék, Béke u. 2. szám alatt 

található ingatlanon magániskolát hozzon létre. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Védelmező Szt. Katalin Nonprofit 

Kft-vel további tárgyalásokat folytasson a régi iskola bérbeadásáról, és annak eredményéről 

haladéktalanul tájékoztassa a képviselő-testületet. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.4. Óvoda felújítás 

Előterjesztő: Zagyva Ferencé polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Az óvoda felújításnál a belső munkálatok már majdnem teljesen készen 

vannak. A laminált padló, festés, csempézés, ablakok készek, a külső javítások vannak még. 

Egymillió forint lett tervezve egyéb anyagokra, például lámpák, csempék, laminált lapok 

beszerzésére. Ha már teljes felújítás lesz, ki kellene cserélni a karnisokat, a szőnyeget és a 

foglalkoztatóban a bútorokat. Ezek összesen kb. 250-300.000,- Ft-ba kerülnének még. Kovács 

Dániel képviselő felajánlotta, hogy a bútorokat kifizeti. 

 

Dr. Katona Miklósné: Milyen karnisok lennének? 

 

Zagyva Ferencné: Ilyen fém, mint ami itt, az önkormányzat tárgyalójában van. 

 

Dr. Katona Miklósné: Műanyagot kell venni, az való oda, könnyű és kevésbé 

balesetveszélyes. 

 

Zagyva Ferencné: Véleménye szerinte sokkal szebbek ezek az újfajta fémek, és semmiféle 

balesetveszélyt nem jelentenek. 

 

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

javaslatot: 
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Óvoda felújítás költségeihez további 300.000,- Ft átcsoportosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda felújításához kapcsolódóan, 

szőnyegek és karnisok vásárlására 300.000,- Ft-ot hagy jóvá, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szőnyegek, karnisok megvásárlására. 
 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 3 igen, 1 nem 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

111/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Óvoda felújítás költségeihez további 300.000,- Ft átcsoportosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda felújításához kapcsolódóan, 

szőnyegek és karnisok vásárlására 300.000,- Ft-ot hagy jóvá, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Tartalék előirányzat terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szőnyegek, karnisok megvásárlására. 

 

Határidő: folyamatosan 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

7.5. A Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnöke szóbeli kéréssel fordult a 

Képviselő-testület felé. Az IFA tehergépkocsi működtetéséhez szükségük lenne 250.000,- Ft 

támogatásra. 

 

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

 

A Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 250.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület kérelmének helyt ad, és működési célú felhasználásra 250.000,- Ft támogatást 

állapít meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

112/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 250.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület kérelmének helyt ad, és működési célú felhasználásra 250.000,- Ft támogatást 

állapít meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

 

 

7.6. Nyugdíjas klub támogatási kérelem 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, kérelem csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Huszár Miklósné, a Nyugdíjas klub vezetője írásos kérelmet nyújtott be az 

önkormányzathoz, hogy az előző évekhez hasonlóan a klub kirándulásához anyagi támogatást 

nyújtson. 100.000,- Ft összegű támogatást javasol megállapítani.  

 

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

 

Nyugdíjas klub részére 100.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas klub kérelmének helyt ad, 

és 100.000,- Ft összegű támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése számla ellenében 

történik. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

113/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Nyugdíjas klub részére 100.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjas klub kérelmének helyt ad, 

és 100.000,- Ft összegű támogatást állapít meg. A támogatás kifizetése számla ellenében 

történik. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg kifizetéséről intézkedjen. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

 

 

7.7. Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület támogatása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület elnöke, Kóti László szóbeli 

kérelme alapján támogatást kér az egyesület által megrendezésre kerülő őszi tökös nap 

lebonyolításához. Az önkormányzat részéről 200.000,- Ft összegű anyagi támogatást javasol. 

 

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

 

A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület részére 200.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Idegenforgalmáért 

Egyesület részére a 2019. évben megrendezésre kerülő Tökös nap lebonyolításához 200.000,-

Ft összegű támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

114/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület részére 200.000,- Ft támogatás jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszék Idegenforgalmáért 

Egyesület részére a 2019. évben megrendezésre kerülő Tökös nap lebonyolításához 200.000,-

Ft összegű támogatást állapít meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról intézkedjen. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 
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7.8. A Mentőszolgálat Országos Mentési Versenye 

Előterjesztő: Bozó Lászlóné táborvezető-helyettes 

Előterjesztés: szóban 

 

Bozó Lászlóné: Az Országos Mentőszolgálat szeptember 6-án Bükkszéken rendezi meg ez évi 

Országos Mentési Versenyét. A versenyen a mentődolgozókon kívül a rendőrség, honvédség, 

katasztrófavédelem életmentői, valamint kórházi dolgozók, mentőápoló tanulók, orvostan- és 

mentőtiszt hallgatók, elsősegélynyújtók is részt vesznek. A versenypályák az Ifjúsági Tábor 

területén, a fürdőben és Bükkszék közterületein kerülnek kialakításra. A verseny délelőtt 10 

órakor kezdődik és szombat hajnalig tart. Nyilvános, bárki megnézheti. Mint minden 

szervezet, Ők is anyagi gondokkal küszködnek, ezért támogatást kértek az önkormányzat, a 

tábor részéről. Mivel az idegenforgalmi adót nem áll módjukban elengedni, ezért úgy 

gondolja, a szállásdíjból 10 % engedményt adna részükre. 

 

Zagyva Ferencné: Családtagok és hozzátartozók is jönnek, ez kb. 480 főt jelent. 

 

Kóti László: Ez a falu számára egy ingyen reklám. 

 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakat tudomásul vette. 

 

 

7.9. Régi Takarékszövetkezet épülete telekhatára 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

 

Zagyva Ferencné: A volt takarékszövetkezet épülete iránt vásárló érdeklődött. A pénzintézet 

tulajdonosa is eljött a vevővel, mert a telekhatárral van egy kis probléma. Van egy járda, 

aminek az egyik fele a takarékszövetkezeté, a másik fele közterület. Ezt a körülményt kellene 

tisztázni. Javasolja a képviselőknek a helyszíni szemle megtartását. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

 

7.10. Kérelem védőnő helyettesítésére 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

 

Vígh Lászlóné: Mátraderecske és Mátraballa Önkormányzata levélben kereste meg az 

önkormányzatot, hogy Gyarmati-Bozó Vivien védőnő 2019. augusztus 11. és szeptember 30. 

közötti időszakra a településeiken helyettesítést láthasson el. Bükkszék Községi 

Önkormányzat védőnői szolgálatának tanácsadási időrendjében változás nem következik be. 

 

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

 

Védőnői helyettesítésre vonatkozó kérelem jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói hozzájárulást ad ahhoz, hogy 

Gyarmati-Bozó Vivien védőnő a 2019. augusztus 11. és szeptember 30. közötti időszakban 

Mátraderecske és Mátraballa településeken védőnői helyettesítési feladatot lásson el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenntartói hozzájárulás megadására. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

115/2019. (VIII.27.) önkormányzati határozat: 

Védőnői helyettesítésre vonatkozó kérelem jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói hozzájárulást ad ahhoz, hogy 

Gyarmati-Bozó Vivien védőnő a 2019. augusztus 11. és szeptember 30. közötti időszakban 

Mátraderecske és Mátraballa településeken védőnői helyettesítési feladatot lásson el. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a fenntartói hozzájárulás megadására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem révén az ülést bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

 

Vígh Lászlóné 

jegyző  
 

 

 


