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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 8-án, 

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

nyílt ülésén.  

 

Rendelet száma Tárgya 

8/2019. (X.9.) 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

9/2019. (X.9.) 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10/2019. (X.9.) 
a településkép védelméről szóló  

13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Határozat száma Tárgya 

121/2019. (X.8.) 
A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosítása 

122/2019. (X.8.) 
A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének I-VII. 

havi végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása 

123/2019. (X.8.) 
A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2019. költségvetése teljesítésének 

elfogadása a 2019. 01.01.-08.31. időszakra 

124/2019. (X.8.) 
Az önkormányzat 2019. évi I-VIII. havi időszaki beszámolójához 

kapcsolódó tájékoztatási táblák elfogadása. 

125/2019. (X.8.) 
Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításának 

kezdeményezése 

126/2019. (X.8.) 
Bükkszéki 0124 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonalának rendezése a 

0125/1 és 0131/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő területcserével 

127/2019. (X.8.) 
Fürdő úti buszmegállóra és büfé épületre vonatkozó kölcsönös 

területhasználati megállapodás 

128/2019. (X.8.) 
Bükkszéki 328 hrsz-ú ingatlan egyes területrészeinek önkormányzati 

tulajdonba vétele 

129/2019. (X.8.) 
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete részére 10.000,- Ft támogatás 

jóváhagyása 

130/2019. (X.8.) Szándéknyilatkozat a bükkszéki 82/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

131/2019. (X.8.) Ravatalozó tervezési árajánlatának 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 

                                                    Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Javaslat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosítására és a költségvetési beszámoló elfogadására a 2019.01.01.-07.31. 

időszakra 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

2. Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosítására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

3. Javaslat az önkormányzat 2019. a költségvetése végrehajtásáról szóló tájékoztató 

elfogadására a 2019.01.01.-08.31. időszakra 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

4. Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

5. Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

6. Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításának kezdeményezése 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

7. Egyebek 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 

 

 

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

Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 fővel határozatképes, javaslatot tesz a meghívó 

szerinti napirendi pontok elfogadására. 

 
Szavazás  

 

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

pontok tárgyalását. 
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1. napirendi pont: Javaslat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

költségvetésének módosítására és a költségvetési beszámoló elfogadására a 2019.01.01.-

07.31. időszakra 

 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének 

módosítása a július 31-ig bekövetkezett előirányzat-módosulásokat tartalmazza, az időszaki 

beszámoló szintén. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás 

nélküli formában az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot. 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

121/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosításának jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi költségvetési előirányzatait 2019. július 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. A kötelező feladatok bevételi előirányzatát 2.223.715,-Ft-tal megemeli és a bevételi 

előirányzatot 71.182.715,-Ft-ban állapítja meg. 

A bevételi előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg: 

- Központi irányítószervi támogatás 73.134,-Ft 

- Működési célú támogatás értékű bevételek 2.150.581,-Ft. 

2. A kötelező feladatok kiadási előirányzatát 2.223.715,-Ft-tal megemeli és a kiadási 

előirányzatot 71.182.715,-Ft-ban állapítja meg. 
 

A kiadási előirányzatot az alábbi címeken és összegekkel emeli meg: 

- Személyi jellegű kiadások 1.711.386,-Ft 

- Munkaadókat terhelő járulékok 357.075,-Ft 

- Dologi jellegű kiadások 155.254,-Ft 

3. A kiemelt előirányzatok összegeit nem érintő előirányzat átcsoportosításokat az 

előterjesztés szerint jóváhagyja. 
 

Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a közös hivatal költségvetésének módosítását 

Sirok Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésén vezesse át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel szó szerint, változtatás 

nélküli formában az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot. 
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Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

122/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Tárgy: A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési beszámolójának elfogadása 

a 2019.01.01. – 07.31-ig terjedő időszakra 

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

Hivatal 2019. évi költségvetése teljesítését, módosított bevételi és kiadási előirányzatát 2019. 

július 31.-i hatállyal 

a) 71.182.715,-Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 

b) 41.175.151,-Ft teljesített bevétellel, 

c) 38.930.226,-Ft teljesített kiadással 

a csatolt 1. melléklet bevételi és 2. kiadási melléklet szerint elfogadja. 

2. A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 14 főben hagyja jóvá a 4. melléklet 

szerint. 

3. A költségvetési szerv pénzforgalmi mérleg adatait a beszámolóhoz csatolt 3. melléklet 

szerint elfogadja. 

 

Felhívja a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Sirok Község Önkormányzata 

költségvetésébe építse be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

2. napirendi pont: Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 

módosítására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása az augusztus 31-

ig bekövetkezett előirányzat-módosulásokat tartalmazza, az időszaki beszámoló szintén. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását és 

szavazásra teszi fel az önkormányzati rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az 

előterjesztésnek megfelelő, szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselők egyhangú, 4 igen szavazattal 

elfogadták a szavazásra tett rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal. 
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019. (X.9.) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:  

 

1. Módosuló rendelkezések 

1. § 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetésének bevételi 

és kiadási előirányzatát 10.613.762,- forinttal növeli, és 

 

a) költségvetési bevételét    151.262.734,- forintban 

b) költségvetési kiadását   260.275.197,- forintban 

c) költségvetési egyenlegét            mínusz 109.012.463,- forintban 

d) önkormányzati bevételi főösszegét 260.275.197,- forintban 

e) önkormányzati kiadási főösszegét  260.275.197,- forintban 

 

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés működési egyenlegét mínusz 

16.692.071,- Ft működési célú hiánnyal, költségvetési felhalmozási egyenlegét mínusz 

90.928.983,- Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg. 

(4) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú hiányt belső finanszírozással, az 

előző évi maradvány, illetve működési bevételek igénybevételével rendezi. 

(5) A költségvetési bevételeket összevontan a rendelet 1. melléklete szerinti táblázat, az 

intézményi működési bevételeket az 1/a melléklet mutatja be. A Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvoda bevételeit a 2. melléklet, az intézményi működési bevételeket a 2/a melléklet mutatja 

be. A költségvetési kiadásokat összevontan a rendelet 3. melléklete szerinti táblázat, a 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda kiadásait részletes adatokkal a 4. melléklet mutatja be. 

(6) Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló 

programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő 

hozzájárulásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.” 

 

2.§ 

 

A Rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési működési bevételei előirányzat 

csoportonként, költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként, 

közgazdasági jelleg szerint az alábbi részletezés szerint fogadja el: 
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a) Költségvetési működési bevételek 143.972.448,- Ft 

b) Költségvetési működési kiadások                                                160.664.519,- Ft 

ba) Személyi juttatások      51.567.269,- Ft 

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-i adó       10.345.349,- Ft 

bc) Dologi kiadások                                                               67.307.763,- Ft 

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai       3.745.000,- Ft 

be)Egyéb működési célú kiadások       10.019.983,- Ft 

bf) Tartalék  17.679.155,- Ft 

c) Költségvetési működési bevételek és kiadások egyenlege mínusz 16.692.071,- Ft 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetési felhalmozási bevételeket és a költségvetési 

felhalmozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el: 

 

a) Költségvetési felhalmozási bevételek                                             7.290.286,- Ft 

b) Költségvetési felhalmozási kiadások 98.219.269,- Ft 

ba) Beruházás  2.397.000,- Ft 

bb) Felújítás 93.993.670,- Ft 

bc) Egyéb felhalmozási kiadás 495.531,- Ft 

c) Költségvetési felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege mínusz 90.928.983,- Ft 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetési finanszírozási bevételeket és költségvetési 

finanszírozási kiadásokat az alábbi részletezés szerint fogadja el: 

 

a) Finanszírozási bevétel 130.137.058,- Ft 

aa) Maradvány igénybevétele 108.996.482,- Ft 

ab) Irányítószervi támogatás 21.124.595,- Ft 

ac) Óvoda bevétele 15.981,- Ft 

 

b) Finanszírozási kiadás 22.516.004,- Ft 

ba) Irányítószervi finanszírozás 21.124.595,- Ft 

bb) ÁHT-n belüli megelőlegezés vf. 1.391.409,- Ft 

 

c) Finanszírozás egyenlege 107.621.054,- Ft 

 

3.§ 

 

A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeiből a kötelező 

feladatokra tervezett bevételi előirányzatot 194.235.308,- Ft azaz 

egyszázkilencvennégymillió-kettőszázharmincötezer-háromszáznyolc forint összegben, az 

önként vállalt alaptevékenységre tervezett bevételi előirányzatot 45.414.207,- Ft azaz 

negyvenegymillió-négyszáztizennégyezer-kettőszázhét forint összegben, az önként vállalt 

vállalkozási tevékenyégre tervezett bevételi előirányzatot 20.625.682,- Ft azaz húszmillió-

hatszázhuszonötezer-hatszáznyolcvankettő forint összegben fogadja el.  

 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadásaiból a kötelező feladatokra 

tervezett kiadási előirányzatot 194.235.308,- Ft, azaz egyszázkilencvennégymillió-
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kettőszázharmincötezer-háromszáznyolc forint összegben, az önként vállalt feladatokra 

tervezett kiadási előirányzatot 45.414.207,- Ft, azaz negyvenegymillió-

négyszáztizennégyezer-kettőszázhét forint összegben, az önként vállalt vállalkozási 

tevékenyégre tervezett kiadási előirányzatot 20.625.682,- Ft, azaz húszmillió-

hatszázhuszonötezer-hatszáznyolcvankettő forint összegben fogadja el.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat alaptevékenységének költségvetési bevételi és 

költségvetési kiadási előirányzatát 239.649.515,- Ft azaz kettőszázharminckilencmillió-

hatszáznegyvenkilencezer-ötszáztizenöt forint összegben határozza meg. 

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vállalkozási tevékenységének költségvetési bevételi 

és költségvetési kiadási előirányzatát 20.625.682,- Ft, azaz húszmillió-hatszázhuszonötezer-

hatszáznyolcvankettő forint összegben határozza meg.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat záró létszámkeretét 22 főben állapítja meg. A 

létszámkeretből a főfoglalkozásúak létszáma 9 fő, melyből a Bükkszéki Napköziotthonos 

Óvodában foglalkoztatottak létszáma 3 fő. Az időszaki főfoglalkozásúak létszáma 7,8 fő, 

melyből a közfoglalkoztatotti létszám 1 fő, további jogviszonyban 0,2 fő, a külső személyi 

juttatásban részesülők száma 5 fő. 

 

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeretet a 6. melléklet szerinti, a Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda létszámkeretét a 6/a melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevétele pótlására 

szolgáló általános tartalék előirányzat összegét 15.077.688,- forintban, a céltartalék összegét 

0,- forintban, a vállalkozási tevékenység fejlesztési és általános tartalékát 2.601.467,- 

forintban határozza meg.” 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 1/a melléklete helyébe az 1/a melléklet lép. 

(3) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(4) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(5) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
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(7) A Rendelet 6/a melléklete helyébe az 5/a melléklet lép. 

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(9) A Rendelet 9/a melléklete helyébe a 6/a melléklet lép. 

 

 

2. Záró rendelkezés 

 

8.§ 

 

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

3. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2019. a költségvetése végrehajtásáról szóló 

tájékoztató elfogadására a 2019.01.01.-08.31. időszakra 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Az önkormányzat 2019. I-VIII. havi pénzügyi tájékoztatójához 

kapcsolódóan van-e kérdése valakinek? 

 

Dr. Katona Miklósné: Az adóbevételek gyengén teljesültek. 

 

Kóti László: Ez számára is szembeötlő volt. 

 

Panyik Anita: A tájékoztató augusztus 31-ig tartalmazza az adatokat, ezért a 2. félévi kivetés 

teljesülései még nem jelennek meg benne. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel szó szerint, 

változtatás nélküli formában az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot. 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

123/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2019. költségvetése teljesítésének elfogadása a 2019. 

01.01.-08.31. időszakra 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 

2019. évi költségvetése teljesítését 21.140.576,- Ft módosított bevételi előirányzattal, 

14.796.711,- Ft teljesített bevétellel, 21.140.576,- Ft módosított kiadási előirányzattal, 

14.729.139,- Ft teljesített kiadással a csatolt bevételi és kiadási melléklet szerint elfogadja. 
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1. Az intézmény pénzmaradványát 13.983,- Ft-ban állapítja meg. 

2. Az intézmény létszámát 3 főben hagyja jóvá a melléklet szerint. 

3. A költségvetési szerv pénzforgalmi mérleg, előirányzat-felhasználás adatait a 

beszámolóhoz csatolt mellékletek szerint elfogadja. 

Felhívja a képviselő-testület a jegyzőt, hogy a teljesítés adatait Bükkszék Község 

Önkormányzata költségvetésébe építse be. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel szó szerint, 

változtatás nélküli formában az előterjesztésben kiküldött határozati javaslatot. 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

124/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Az önkormányzat 2019. évi I-VIII. havi időszaki beszámolójához kapcsolódó tájékoztatási 

táblák elfogadása. 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-

VIII. havi végrehajtásáról szóló tájékoztatót az 1-6. mellékletek szerint elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

4. napirendi pont: Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

A polgármester átadja a szót az aljegyzőnek. 

 

Panyik Anita: Az új önkormányzati ciklushoz közeledve a Heves Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Osztálya felülvizsgálta a települési önkormányzatok szervezeti és működési 

szabályzatait. Bükkszék tekintetében is tettek javaslatokat annak módosítására, pontosítására, 

melynek egyik eleme a kérdés, interpelláció kérdésköréhez tartozik, az Mötv. szerinti 

felvilágosítás kérés elhatárolására egyéb kérdéstől, interpellációtól. A hatályon kívül helyezett 

Ket. még szerepelt a rendelkezések között, ezt, valamint egy elírásból eredő pontosítás került 

a rendelete-tervezetbe. Mivel a Magyar Falu Program keretében két pályázatot is benyújtott az 
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önkormányzat, amely miatt célszerű már most felvenni a támogatás könyveléséhez szükséges 

kormányzati funkciót. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását és 

szavazásra teszi fel az önkormányzati rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az 

előterjesztésnek megfelelő, szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselők egyhangú, 4 igen szavazattal 

elfogadták a szavazásra tett rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2019. (X.9.) önkormányzati rendelete 

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezések 

1. § 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 17. § 

(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„17.§ (1) A napirendek lezárása után a képviselők – a Mötv. 32.§ (2) bekezdés b) pontjában 

meghatározott felvilágosítás kérésen kívül – további kérdést tehetnek fel, interpellálhatnak a 

polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottságok elnökeihez, a jegyzőhöz. A kérdés, 

interpelláció az ülést megelőzően, írásban is benyújtható.” 

 

2. § 
 

Az SZMSZ 24. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„24. § (3) A Képviselő-testület önkormányzati hatósági határozataira - a Mötv-ben foglalt 

eltérésekkel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.” 

 

3. § 
 

Az SZMSZ 27. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„27. § (3)  

g) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv” 
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4. § 

 

Az SZMSZ 2. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép. 

 

2. Záró rendelkezés 

5. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát 

veszti. 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

1. melléklet a 9/2019. (X.9.) önkormányzati rendelethez 

 

„2. melléklet a 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelethez” 

 

(1) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott kötelező alaptevékenység körébe 

tartozó feladatok kormányzati funkciók alapján: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 

018020 Központi költségvetési befizetések 

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
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064010 Közvilágítás 

066010 Zöldterület kezelés 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072111 Háziorvosi alapellátás 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 

(2) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott önként vállalt alaptevékenység körébe 

tartozó feladatok kormányzati funkciók alapján: 

 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

042180 Állat-egészségügy 

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

084031 Civil szervezetek működési támogatása 

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 

 

5. napirendi pont: Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 

településkép védelméről szóló 13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

A polgármester átadja a szót az aljegyzőnek. 

 

Panyik Anita: Elmondja, hogy a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet 2017 

évi elfogadása óta ez a terület sokat változott, jelentősebb módosításait a településrendezési 

tervvel egyidejűleg célszerű megtenni. A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
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Osztálya figyelemfelhívásban jelölte meg a módosítandó területeket. A cégtábla, üzletfelirat 

és a cégér nem tartozik a reklámhordozók közé, ezt korrigálni kellett, valamint a településképi 

bírság helyett településkép-védelmi bírság került bevezetésre, ezt is módosítani szükséges. 

 

Kérdés, észrevétel nem lévén a polgármester javasolja a rendelet-tervezet elfogadását és 

szavazásra teszi fel az önkormányzati rendelet-tervezetet változtatás nélkül, az 

előterjesztésnek megfelelő, szószerinti tartalommal: 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselők egyhangú, 4 igen szavazattal 

elfogadták a szavazásra tett rendelet-tervezetet az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2019. (X.9.) önkormányzati rendelete 

 

a településkép védelméről szóló  

13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Heves 

Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze; Bükki Nemzeti Park Igazgatóság; a kulturális 

örökség védelméért felelős miniszter; a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, valamint a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 12/2017. (VI.9.) önkormányzati rendelet szerinti 

partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. Módosuló rendelkezések 

 

1. § 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 

13/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) I. Fejezet Bevezető 

rendelkezések 4. „Értelmező rendelkezések” alcím 4. §-a kiegészül az alábbi 7. ponttal: 

 

„4. §  

(E rendelet alkalmazásában:) (…) 

7. Információs vagy más célú berendezés: minden olyan, a településképi rendeletben 

meghatározott berendezés, amely részben reklámnak nem minősülő információs cél vagy 

egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál.” 

 

2. § 

 

A Rendelet III. Fejezet A településképi szempontból meghatározó területek 19. 

„Reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények” alcím 19. § helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
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„19. §  

(1) Reklámhordozót a környezettel összhangban, úgy kell elhelyezni, hogy az ne 

akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű 

használatát, ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit, ne okozzon közlekedési 

veszélyhelyzetet, és ne akadályozza a térfigyelő kamerarendszer működését. 

(2) Az épületeken legfeljebb 2 m2 felületű reklámhordozók helyezhetők el. Összes 

felületük nem haladhatja meg az érintett homlokzat vagy tető felületének a 20 %-át. 

(3) A közterületeken a reklámhordozó: 

a) magassága legfeljebb 2,0 méter lehet, 

b) felülete nem lehet 3,0 m2-nél nagyobb. A felület meghatározásánál az egymástól 

3,0 m-nél nem távolabb fekvő hirdető berendezések együttes felületét kell 

figyelembe venni. 

(4) Reklámhordozó csak úgy helyezhető el, hogy a közúti közlekedés űrszerelvényét ne 

érintse. Világító berendezések kizárólag a közlekedésbiztonsági szabályok betartása 

mellett helyezhetők el. 

(5) a) Reklámhordozó elhelyezése nem megengedett 

      aa) útpálya területén vagy útpálya felett, 

      ab) közúti jelzésen, vagy annak tartóelemén. 

b) a közösségi közlekedési eszközök megállójában létesített utasváró pavilonokkal 

szerkezetileg egybefüggő, változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy- 

vagy kétoldalas, általában világító reklámhordozók kivételével 

ba) kijelölt gyalogos átkelőhely, ill. útkereszteződéstől 15 m-en belül, 

bb) közösségi közlekedési eszközök megállójától 15 m-en belül. 

(7) Nem megengedett reklámhordozó elhelyezése emlékműveken és köztéri 

műalkotásokon. 

(8) Reklámhordozó céljára szolgáló utánfutó közterületen nem helyezhető el. 

(9) A kihelyezett reklámhordozón tartós kivitelben és olvasható méretben fel kell tüntetni 

a tulajdonos nevét és székhelyét vagy címét. Az adatokban bekövetkezett esetleges 

változásoknak megfelelően a feliratot haladéktalanul módosítani kell. 

(10) Információs vagy más célú berendezés közterületen csak a gyalogos közlekedést nem 

zavaró módon helyezhető el. 

(11) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó 

hatékonyságú, statikus meleg fehér színű fényforrások használhatók.” 

 

3. § 

 

A Rendelet VIII. Fejezet Településképi kötelezés 26. „A településképi kötelezési eljárás” 28. 

§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

„28. § 

(3) Az eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

rendelkezései az irányadók.” 
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4. § 

 

A Rendelet VIII. Fejezet Településképi kötelezés 27. „A településképi bírság kiszabásának 

esetkörei és mértéke” 29. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„27. A településkép-védelmi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke  

 

29. § 
 

(1) A kötelezett, ha nem tesz eleget a településképi kötelezésben foglalt 

kötelezettségeknek, egyszeri felszólítás után településkép-védelmi bírsággal sújtható. 

(2) A településkép-védelmi bírság 

a) felső határa 1 000 000 forint, 

b) alsó határa 10 000 forint. 

(3)  A településkép-védelmi bírság kiszabásánál az alábbi szempontokat kell mérlegelni 

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelőzésével, elhárításával, 

helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért 

előny mértékét, 

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát, 

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, 

d) a jogsértő állapot időtartamát, 

e) a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, 

f) a jogsértést elkövető eljárást segítő, együttműködő magatartását, valamint 

g) a jogsértést elkövető gazdasági súlyát.” 

 

5. § 

 

A Rendelet VIII. Fejezet Településképi kötelezés 28. „A településképi bírság kiszabásának és 

behajtásának módja” 30. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„28. A településképi bírság kiszabásának és behajtásának módja 
 

30. § 

 

(1) A településkép-védelmi bírságot a polgármester határozatban állapítja meg 

(2) Az érintettet a településkép-védelmi bírságról hozott határozatról tértivevényes levél 

útján értesíteni kell. 

(3) A településkép-védelmi bírságról hozott határozattal szemben a kézhezvételtől 

számított 15 napon belül fellebbezés nyújtható Bükkszék Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületéhez. A Képviselő-testület döntését a soron következő rendes ülésén 

hozza meg. 

(4) A településkép-védelmi bírság megfizetésének módja: 

a) közvetlenül az Önkormányzat erre a célra szolgáló bankszámlájára történő 

befizetéssel. 

b) az a) pontban szereplő megfizetési mód elmaradása esetén – a 2011. évi CXCV. 
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törvény 42.§ (3) bekezdése értelmében – a meg nem fizetett bírság köztartozásnak 

minősül, és adók módjára kell behajtani.” 

 

 

2. Záró rendelkezés 

 

6. § 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

6. napirendi pont: Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításának 

kezdeményezése 

 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: A vállalkozó háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés október 31-én 

lejár. A három érintett település polgármestere megkereste a háziorvost a szerződés legfeljebb 

egy évre szóló meghosszabbítása miatt, azonban ezt nem akarja vállalni, bár nem egyértelmű, 

hogy milyen feltételek mentén vállalná 1-2 hónapig a körzetet. Javasolja, hogy Szajla és 

Terpes képviselő-testületeinek döntése alapján erősítsék meg az egyéves hosszabbítás 

szándékát, az előterjesztés szerint. 

 

Vígh Lászlóné: Esetleg azzal lehetne kiegészíteni, hogy a vállalkozó háziorvos határozza 

meg, az egy éven belül mikor járjon le a szerződés. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel az elhangzott kitétellel az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot: 

 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításának kezdeményezése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –a közelgő helyi önkormányzati 

választásokra tekintettel- egyetért azzal, hogy Bükkszék, Szajla, Terpes községek 

vegyes háziorvosi körzetében a feladat-ellátásra nem kíván új, legalább 5 évre szóló 

háziorvosi feladat-ellátási szerződést kötni, mivel az hosszú távú elkötelezettséget 

jelent. 

2. A Képviselő-testület támogatja a Szajla és Terpes községek képviselő-testületei által 

elfogadott javaslatot a Surman-Sakarne Kft-vel kötött határozott idejű szerződés 

legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, azzal a kitétellel, hogy azon belül 

annak végső időpontját a vállalkozó háziorvos jelöli meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Surman-Sakarne Kft-vel a 

fentiek szerint módosított szerződést aláírja, a szerződéskötés eredménytelensége 

esetén 2019. november 1-jei hatállyal helyettesítő háziorvos biztosításáról 

gondoskodjon, valamint döntéséről Szajla és Terpes Községi Önkormányzatokat 

tájékoztassa. 



17 

 

 

Határidő: 2019. október 10.  

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

125/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Háziorvosi feladat-ellátási szerződés meghosszabbításának kezdeményezése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete –a közelgő helyi önkormányzati 

választásokra tekintettel- egyetért azzal, hogy Bükkszék, Szajla, Terpes községek 

vegyes háziorvosi körzetében a feladat-ellátásra nem kíván új, legalább 5 évre szóló 

háziorvosi feladat-ellátási szerződést kötni, mivel az hosszú távú elkötelezettséget 

jelent. 

2. A Képviselő-testület támogatja a Szajla és Terpes községek képviselő-testületei által 

elfogadott javaslatot a Surman-Sakarne Kft-vel kötött határozott idejű szerződés 

legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítására, azzal a kitétellel, hogy azon belül 

annak végső időpontját a vállalkozó háziorvos jelöli meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Surman-Sakarne Kft-vel a 

fentiek szerint módosított szerződést aláírja, a szerződéskötés eredménytelensége 

esetén 2019. november 1-jei hatállyal helyettesítő háziorvos biztosításáról 

gondoskodjon, valamint döntéséről Szajla és Terpes Községi Önkormányzatokat 

tájékoztassa. 

 

Határidő: 2019. október 10.  

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek 

 

7.1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érintő döntések 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Több önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő kérelem érkezett, melyeket 

egyenként ismertet. 

 

7.1.1. Bükkszéki 0124 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonalának rendezése a 0125/1 és 0131/1 

hrsz-ú ingatlanokat érintő területcserével 

 

Zagyva Ferencné: A 0124 önkormányzati út érintett Szepesi Orsolya kérelmében.  

 

Panyik Anita: Az önkormányzati út területe nem változna, az út nyomvonala a valós állapotot 

tükrözné a módosítás után.  
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Dr. Katona Miklósné: Nem tartja szerencsésnek, hogy ennyire a ciklus végén kerül a testület 

elé. 

 

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

javaslatot: 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

126/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki 0124 hrsz-ú önkormányzati út nyomvonalának rendezése a 0125/1 és 0131/1 hrsz-ú 

ingatlanokat érintő területcserével 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szepesi Orsolya 

Bükkszék, Bem u. 15/a szám alatti lakos kérelmét a 0124 hrsz-ú önkormányzati út valósághű 

állapotának rendezésére és úgy határozott, hogy a 2019. 09.16-án készült, 2-1279/2019. 

munkaszámú kitűzési vázrajz és az az alapján készített út kialakítás szerinti 126 m2 nagyságú 

terület 0124, 0125/1 és 0131/1 hrsz-ú ingatlanok közötti rendezésével, az önkormányzati út 

területének csökkenése nélkül hozzájárul. 

Az ingatlanok rendezésével kapcsolatos költségeket Huszár Zoltánné 3245 Recsk, Kossuth L. 

út 126. szám alatti lakos viseli. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse és 

a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.1.2. Fürdő úti buszmegálló és büfé épület  

Zagyva Ferencné: Volt már korábbi ülésen is szó róla, ezért a testület tudomással bír arról, 

hogy a Beni Büfé előtetője a 175 hrsz-ú Fürdő utca buszmegállója fölé ér. A buszmegálló 

viszont a büfé alatti 149/3 hrsz-ú ingatlanból foglal el területet. A kölcsönös, térítésmentes 

használatra vonatkozó javaslat elfogadását kéri a testülettől. 

 

Dr. Katona Miklósné: A buszok emiatt nem tudnak megfordulni. 

 

Zagyva Ferencné: Nem akadályozza a buszokat. 

 

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

javaslatot: 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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127/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Fürdő úti buszmegállóra és büfé épületre vonatkozó kölcsönös területhasználati 

megállapodás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bükkszéki 149/3 hrsz-ú 

és a 175 hrsz-ú ingatlanokat érintő, kölcsönös használatra vonatkozó megállapodás tervezetét, 

és azt a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a 149/3 hrsz-ú 

tulajdonosát értesítse, és a megállapodást aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.1.3. Bükkszéki 328 hrsz-ú ingatlan 122+246 m2 nagyságú területrészének önkormányzati 

tulajdonba adása 

 

Zagyva Ferencné: Botlik László 328 hrsz-ú ingatlanának vázrajza is volt már a testület előtt. 

Az Egri úti árok és a Dózsa úti átjáróként használt közterület az ő területén húzódik. 

 

Panyik Anita: Csak az önkormányzat hozzájárulásával vagy jogerős közigazgatási határozat 

alapján vehetné birtokba, ezért az önkormányzat részére ajándékozza. 

 

Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy cserébe a fóliasátor vázát ajánlja fel az önkormányzat, a 

fólia már tönkrement. Már nincs rajta fenntartási kötelezettség. 

 

Dr. Katona Miklósné: Mennyit ér az a váz? 

 

Zagyva Ferencné: Kb. 30-40 ezer forint lehet. 

 

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

határozati javaslatot: 

 

Bükkszéki 328 hrsz-ú ingatlan 122+246 m2 nagyságú területrészének önkormányzati 

tulajdonba vétele 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Botlik László 

Bükkszék, Egri út 48. szám alatti lakos tulajdonában álló bükkszéki 328 helyrajzi 

számú ingatlan 2017. március 28-án készült, 07/2017 munkaszámú kitűzési vázrajz 

szerinti I. jelű 122 m2, II. jelű 246 m2 területű földrészletének önkormányzat részére 

való felajánlását és úgy határozott, hogy elfogadja azt. 

2. A Képviselő-testület vállalja az ingatlan átruházással kapcsolatos költségeket, melyet 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék előirányzat terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosának ajándékozza a 168/2017. (XI.24.) 

önkormányzati határozattal Botlik László részére átruházott 333 hrsz-ú ingatlanon 

lévő önkormányzati fóliasátor vázszerkezetét. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Botlik Lászlót 

értesítse és az ingatlan átruházást tartalmazó szerződést ügyvéd útján előkészíttesse és 

aláírja. 
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Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

128/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki 328 hrsz-ú ingatlan 122+246 m2 nagyságú területrészének önkormányzati 

tulajdonba vétele 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Botlik László 

Bükkszék, Egri út 48. szám alatti lakos tulajdonában álló bükkszéki 328 helyrajzi 

számú ingatlan 2017. március 28-án készült, 07/2017 munkaszámú kitűzési vázrajz 

szerinti I. jelű 122 m2, II. jelű 246 m2 területű földrészletének önkormányzat részére 

való felajánlását és úgy határozott, hogy elfogadja azt. 

2. A Képviselő-testület vállalja az ingatlan átruházással kapcsolatos költségeket, melyet 

az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a tartalék előirányzat terhére biztosít. 

3. A Képviselő-testület az ingatlan tulajdonosának ajándékozza a 168/2017. (XI.24.) 

önkormányzati határozattal Botlik László részére átruházott 333 hrsz-ú ingatlanon 

lévő önkormányzati fóliasátor vázszerkezetét. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Botlik Lászlót 

értesítse és az ingatlan átruházást tartalmazó szerződést ügyvéd útján előkészíttesse és 

aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.2. Bozó Péter és Zagyva József lemondása a Bükkszék Települési Értéktár Bizottság 

elnökségéről 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, lemondó nyilatkozat csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Bozó Péter és Zagyva József írásban bejelentette a Bükkszék Települési 

Értéktár Bizottsági elnökségről és tagságról való lemondását, kéri a lemondások 

tudomásulvételét. 

 

A képviselő-testület Bozó Péter és Zagyva József lemondását tudomásul vette. 
 

 

7.3. Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének kérelme 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, kérelem csatolva 

 

Zagyva Ferencné polgármester ismerteti a támogatási kérelmet. 10.000,- forint támogatást 

javasol részükre megállapítani. 
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Dr. Katona Miklósné: Szívesebben támogatná, ha bükkszékiek részesülnének belőle. 

 

További kérdés, hozzászólás nem évén a polgármester szavazásra teszi fel a Mozgássérültek 

Heves Megyei Egyesületének támogatását egyszeri 10.000 Ft-tal. 

 

A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületét egyszeri 10.000Ft-tal támogatja. 

A polgármester utasítja az önkormányzat gazdálkodási előadóját, hogy az egyesület részére 

egyszer 10.000 Ft, azaz Tízezer forintot utaljon át a 11739009-20151191 számlaszámra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

129/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

A Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületét egyszeri 10.000Ft-tal támogatja. 

A polgármester utasítja az önkormányzat gazdálkodási előadóját, hogy az egyesület részére 

egyszer 10.000 Ft, azaz Tízezer forintot utaljon át a 11739009-20151191 számlaszámra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 

 

 

7.4. A bükkszéki 82/2 hrsz-ú ingatlan megvételre ajánlása az önkormányzat részére 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, beadvány csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Bozó Péter Bükkszék, Ady E. út 2. szám alatti lakos a 82/2 hrsz-ú ingatlan 

tulajdonosa. A 207 m2 nagyságú területet már nem tudja hasznosítani, ezért megvételre ajánlja 

az önkormányzat részére. Az önkormányzati út kialakítására is hasznosíthatná.  

 

Dr. Katona Miklósné: Nem lehet övé az ingatlan, ezt az 1997-es adásvételt hatályon kívül 

helyezték. 

 

Ezt követően a megvásárlása kínált ingatlan tulajdoni lapja lekérésre került, mely azonos 

tartalmú a kérelemhez mellékelt tulajdoni lappal. 

 

Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy szándéknyilatkozatot bocsásson ki a testület a terület 

megvásárlására, 50.000,- forintos árat javasol. 
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További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot: 

 

Szándéknyilatkozat a bükkszéki 82/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bozó Péter Bükkszék, 

Ady E. u. 2. szám alatti lakos beadványát a tulajdonában lévő bükkszéki 82/2 helyrajzi számú, 

eladásra kínált ingatlanra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 1. pont szerinti ingatlant szándékozik megvásárolni, 

melyért 50.000,- forintos vételi árat ajánl. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tulajdonossal való tárgyalásra, és felkéri, 

hogy annak eredményét terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 3 igen szavazattal, 

1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

130/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Szándéknyilatkozat a bükkszéki 82/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bozó Péter Bükkszék, 

Ady E. u. 2. szám alatti lakos beadványát a tulajdonában lévő bükkszéki 82/2 helyrajzi számú, 

eladásra kínált ingatlanra vonatkozóan. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az 1. pont szerinti ingatlant szándékozik megvásárolni, 

melyért 50.000,- forintos vételi árat ajánl. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a tulajdonossal való tárgyalásra, és felkéri, 

hogy annak eredményét terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.5. Ravatalozó tervezésre érkezett árajánlat elbírálása 
 

Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 

Előterjesztés: szóban, tervezési ajánlat csatolva 

 

Zagyva Ferencné: Az augusztus 27-i ülésen szó esett arról, hogy a közeljövő pályázati 

lehetőségeinek jobb kihasználása érdekében célszerű a ravatalozó terveit elkészíttetni. 

Érkezett árajánlat Boldis Betti 3300 Eger, Hild József u. 10. szám alatti tervezőtől, mely 

450.000,- forint + ÁFA összeget tartalmaz. Javasolja elfogadásra. 

 

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

javaslatot: 



23 

 

 

Ravatalozó terveinek megrendelése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új ravatalozó terveinek 

elkészítésére érkezett árajánlatot elbírálta és úgy határozott, hogy a tervek 

elkészítésével megbízza Boldis Betti egyéni vállalkozót (3300 Eger, Hild József u. 

10.), 450.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenezer forint + ÁFA összegű vállalási díj 

fejében.  

2. A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 4 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 4 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

131/2019. (X.8.) önkormányzati határozat: 

Ravatalozó terveinek megrendelése 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az új ravatalozó terveinek 

elkészítésére érkezett árajánlatot elbírálta és úgy határozott, hogy a tervek 

elkészítésével megbízza Boldis Betti egyéni vállalkozót (3300 Eger, Hild József u. 

10.), 450.000,- Ft + ÁFA, azaz négyszázötvenezer forint + ÁFA összegű vállalási díj 

fejében.  

2. A Képviselő-testület a tervezési díj fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében, a tartalék terhére biztosítja. 

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

Határidő: azonnal 

Felelős: Zagyva Ferencné polgármester 
 

 

7.6. Tájékoztatás szennyvízhálózat bővítéséhez kapcsolódóan 

 

Zagyva Ferencné: Tájékoztatja a testületet, hogy három héttel korábban megkeresték az ÉRV 

Zrt. részéről. A 2000 lakosegyenérték alatti települések részére is lesz pályázat. A bükkszéki 

bővítést Szajla és Terpes bevonásával megterveznék, a bükkszéki használati díj terhére. 

Egyeztetett az érintett polgármesterekkel, úgy néz ki, hogy Pétervásárához már nem tudnak 

rákötni. A pályázat még nincs kiírva. 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem volt, az ülés zárt formában folytatódott. 

 

 



24 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

Zagyva Ferencné 

polgármester 

 

 

Vígh Lászlóné jegyző  

nevében és megbízásából: 

 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 
 

 

 


