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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 20-án, 

8,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

rendkívüli nyílt ülésén.  

 

 

 

Rendelet száma Tárgya 

  

 

Határozat száma Tárgya 

116/2019. (IX.20.) 
Ferenczi-Koska Vivien táborvezető munkaviszonyának megszüntetése 

közös megegyezéssel 

117/2019. (IX.20.) 
Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás 

biztosítása 

118/2019. (IX.20.) Óvoda belső festéséhez 1.000.000,- forint jóváhagyása 

119/2019. (IX.20.) A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása 

120/2019. (IX.20.) Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez 
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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 

 

Távolmaradását jelezte: 

Dr. Katona Miklósné képviselő 

Kovács Dániel képviselő 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Bükkszéki ügyfélfogadási hely személyi feltételeinek biztosítása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

2. Egyebek 

 

 
Zagyva Ferencné: Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 fővel 

határozatképes, két képviselő hiányzik, akik távolmaradásukat jelezték. 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: Bükkszéki ügyfélfogadási hely személyi feltételeinek biztosítása 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért volt szükség, mert a 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal bükkszéki ügyfélfogadási helyén Ferenczi-Koska 

Vivien táborvezető vállalná a feladat ellátását. Mivel a testület nevezte ki, a jogviszony 

megszüntetéséhez is kell a testület jóváhagyása. 

 

Vígh Lászlóné: Elöljáróban elmondja, hogy Ferenczi-Koska Vivien nem kérte zárt ülés 

tartását. A képviselők előtt ismert, hogy Kucseráné Varga Zsuzsanna köztisztviselő 

áthelyezését kérte a Recski Közös Önkormányzati Hivatalba. A jegyző kollégával 

megbeszélte, hogy akkor tudja hamarabb elengedni, ha talál a helyére valakit. 2015. év óta 

folyamatosan keres munkaerőt, több telefont is lebonyolított, eredmény nélkül. Arra a 

helyzetre tekintettel, hogy a napi feladatokon túl a választási feladatok is jelentősek, olyan 
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kell, aki helybeli. Vivien szívesen megpróbálná. Pedagógus képesítéssel rendelkezik. A 

jelenleg betöltött állása üresedik meg, a tábori főszezon már elmúlt, több idő van oda találni 

valakit. A testület nevezte ki, ezért a közös megegyezéshez a testület döntése kell. A 

betanulásig Bozó Ferencné gazdálkodási előadó viszi a pénztárt, az iktatást és a hagyatéki 

szakrendszert megmutatja a siroki kolléganő. Ha lesz számfejtési feladat, azt addig Sirokban 

oldják meg. A bérezés tekintetében I. besorolási osztályba tartozik, ahol 4-5 év szolgálati idő 

után is rendkívül alacsony az illetmény. A kiegészítésről majd beszélni kell. 

 

Bozó Lászlóné: Mérlegelni kell, hogy a többi dolgozó 10-20 év után sem kap annyit. Szabó 

Kitti –ha megkapta volna az utódja kiegészítését- maradt volna. Vivi tisztában van a 

feladatokkal? 

 

Vígh Lászlóné: Elmondta neki a feladatokat, mélységében nincs még vele tisztában. 

 

Bozó Lászlóné: A táboros foglalások ősszel már elkezdődtek. Kisgyermeke van. Mikortól 

venné át? Mert a táborban még vannak feladatok. 

 

Vígh Lászlóné: Mától. A tábori munkák befejezése milyen feladatokat jelent? 

 

Bozó Lászlóné: A zárási feladatok, rendbetétel, karbantartás.  

 

Vígh Lászlóné: Szabó Kittit is megkérdezték, de nem vállalta. Ha esetleg október 1-jétől 

venné át Vivi, addig a tábor dolgait viheti, lezárhatja. Ő képviselőjelölt is, ha megválasztják, 

az összeférhetetlenséget rendeznie szükséges.  

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

Ferenczi-Koska Vivien táborvezető munkaviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal bükkszéki ügyfélfogadási helye személyi feltételeinek biztosítása érdekében - 

hozzájárul Ferenczi-Koska Vivien táborvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez, 2019. szeptember 30. napjával. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

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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116/2019. (IX.20.) önkormányzati határozat: 

Ferenczi-Koska Vivien táborvezető munkaviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal bükkszéki ügyfélfogadási helye személyi feltételeinek biztosítása érdekében - 

hozzájárul Ferenczi-Koska Vivien táborvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel 

történő megszüntetéséhez, 2019. szeptember 30. napjával. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

Zagyva Ferencné: A garantált bérminimum kiegészítéséhez javasolja, hogy maradjon annyi az 

illetménye, amennyi a táborban volt. 

 

Bozó Lászlóné: Tartózkodik ennek megszavazásától. 

 

A polgármester az első javaslatát visszavonta, majd a garantált bérminimum bruttó 200.000,- 

forintra történő kiegészítésére tesz javaslatot 3 hónap próbaidő idejére, a tartalék terhére, 

melyet szavazásra tesz fel: 
 

Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

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

Hivatal bükkszéki ügyfélszolgálati helyének folyamatos biztosítása érdekében úgy 

határozott, hogy az ügyfélszolgálati helyen dolgozó köztisztviselő juttatásaihoz 

kiegészítő forrást biztosít. 

2. A Képviselő-testület a havi bruttó 5.000,- Ft összegű kiegészítést és annak járulékát az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja 2019. október-december hónapokra, melyet 

havonta, a közös hivatal felé fizetendő hozzájárulással egyidejűleg fizet meg, a 

tárgyhót követő 3. napig. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a 

szükséges munkáltatói intézkedés meghozatalára. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, 3. pontban: Vígh Lászlóné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 
Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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117/2019. (IX.20.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki ügyfélszolgálati hely biztosításához kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

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

Hivatal bükkszéki ügyfélszolgálati helyének folyamatos biztosítása érdekében úgy 

határozott, hogy az ügyfélszolgálati helyen dolgozó köztisztviselő juttatásaihoz 

kiegészítő forrást biztosít. 

2. A Képviselő-testület a havi bruttó 5.000,- Ft összegű kiegészítést és annak járulékát az 

önkormányzat költségvetésében biztosítja 2019. október-december hónapokra, melyet 

havonta, a közös hivatal felé fizetendő hozzájárulással egyidejűleg fizet meg, a 

tárgyhót követő 3. napig. 

3. A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét a 

szükséges munkáltatói intézkedés meghozatalára. 

 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, 3. pontban: Vígh Lászlóné jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

2. Egyebek 
 

2.1. Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda belső felújítása 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Zagyva Ferencné: A belső festés nincs benne a TOP-3.2.1 projektben. Több helyről kért 

árajánlatot, jellemzően 1.500,- /m2 körül vannak. Tapasztó István 1.000,- Ft,- /m2 áron 

megcsinálja a teljes belső festést, ehhez 1.000.000,- Ft biztosítása szükséges. 

 

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

javaslatot: 

 

Óvoda belső festéséhez 1.000.000,- forint jóváhagyása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda teljes belső festésére 

vonatkozó szóbeli előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot, Tapasztó István ev. (3335 Bükkszék, Kossuth u. 32.) 1.000,- Ft/m2 összegű 

ajánlatát fogadja el. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munkák elvégzésére –felmérési napló alapján- 

1.000.000,- forintot biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék 

előirányzat terhére.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

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: 
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118/2019. (IX.20.) önkormányzati határozat: 

Óvoda belső festéséhez 1.000.000,- forint jóváhagyása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda teljes belső festésére 

vonatkozó szóbeli előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy a legkedvezőbb 

ajánlatot, Tapasztó István ev. (3335 Bükkszék, Kossuth u. 32.) 1.000,- Ft/m2 összegű 

ajánlatát fogadja el. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti munkák elvégzésére –felmérési napló alapján- 

1.000.000,- forintot biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék 

előirányzat terhére.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2.2. Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása 

 

Zagyva Ferencné: Sirok Község Polgármestere megkereste a közös hivatalhoz tartozó 

települések polgármestereit, hogy a 2019. évre tervezett, átlagosan 3 heti jutalom kifizetésére 

ne az év végén, hanem előrehozva kerüljön sor, azon testületek által, akik a köztisztviselőkkel 

a ciklus során együtt dolgoztak.  

 

Vígh Lászlóné: A személyi kiadásoknál a betöltetlen álláshely miatt van maradvány, 

1.200.000,- Ft, mely átcsoportosítható. A négy testület jóváhagyása szükséges ehhez. Kb. 

ugyanennyi kiegészítés szükséges még hozzá, lakosságarányosan, mely Bükkszék esetében 

265.445,- Ft lenne.  

 

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

javaslatot: 

 

A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása 

1. Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőinek átlagosan háromheti illetménynek megfelelő jutalmazásával 

egyetért.  

2. A Képviselő-testület a közös hivatal 2019. évi költségvetésében a dologi kiadásokról, 

valamint a személyi juttatásokon belül az alapilletményről összesen 1.200.000,- Ft 

céljuttatás prémium rovatra történő átcsoportosításához hozzájárul. 

3. A Képviselő-testület a jutalomhoz és annak járulékaihoz további 265.445,- forint 

kiegészítést biztosít, az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék 

előirányzat terhére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Sirok Község 

Polgármesterét és a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
 

119/2019. (IX.20.) önkormányzati határozat: 

A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek jutalmazása 

1. Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőinek átlagosan háromheti illetménynek megfelelő jutalmazásával 

egyetért.  

2. A Képviselő-testület a közös hivatal 2019. évi költségvetésében a dologi kiadásokról, 

valamint a személyi juttatásokon belül az alapilletményről összesen 1.200.000,- Ft 

céljuttatás prémium rovatra történő átcsoportosításához hozzájárul. 

3. A Képviselő-testület a jutalomhoz és annak járulékaihoz további 265.445,- forint 

kiegészítést biztosít, az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék 

előirányzat terhére. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Sirok Község 

Polgármesterét és a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester, Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

2.3. Hozzájárulás autós teszt lebonyolításához 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, kérelem csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Kozma Péter 3100 Salgótarján, Alkotmány út 20. szám alatti lakos 

hozzájárulást kért az önkormányzattól a 2019. szeptember 21-i autós teszt lebonyolításához, 

amelyet 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 kívánnak megrendezni. A hozzájáruló nyilatkozat tervezetét a 

képviselők megkapták, támogatták, mely alapján a nyilatkozatot aláírta. Ezt kéri most testületi 

döntésben megerősíteni. 

 

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

javaslatot: 

 

Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez  

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma Péter 3100 

Salgótarján, Alkotmány út 20. szám 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. szeptember 21. 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. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

120/2019. (IX.20.) önkormányzati határozat: 

Hozzájárulás autós teszt megrendezéséhez  

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozma Péter 3100 

Salgótarján, Alkotmány út 20. szám 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. szeptember 21. 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 felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

2.3. Hozzászólások, bejelentések 

 

Kóti László: Kéri, hogy a Kemping előtt kiszáradt három díszszilva fát kivághassa, melyet a 

Tökös fesztiválon használna fel. Ugyanilyen fajjal újratelepíti. 

 

Panyik Anita: A Kemping előtti közterület a Magyar Közút Nonprofit Kft. 

vagyonkezelésében van, tőlük szükséges tulajdonosi hozzájárulás a fák kivágásának 

engedélyezéséhez. 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző 

 
 

 

 


