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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 24-én, 

17,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

alakuló ülésén.  

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

138/2019. (X.24.) 
Titkos szavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság 

megválasztása 

139/2019. (X.24.) Huszár Beáta képviselő kizárása az alpolgármester választáshoz 

kapcsolódó döntéshozatalból 

140/2019. (X.24.) Huszár Beáta megválasztása Bükkszék község alpolgármesterévé 

141/2019. (X.24.) 
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló 

Bizottság tagjainak megválasztása 

142/2019. (X.24.) A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

143/2019. (X.24.) 
Huszár Beáta társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 

144/2019. (X.24.) Megbízás az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére 

145/2019. (X.24.) 
Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, 

előkészítésére 

146/2019. (X.24.) 
Önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelet hatályban 

tartása 

147/2019. (X.24.) Általános iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény 

148/2019. (X.24.) Zárt ülés elrendelése 
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Jelen vannak:  Sági Ferenc polgármester 

 Huszár Beáta képviselő 

 Jeges Tamás képviselő 

 Magdus Szabolcs képviselő 

 Péntek Zoltánné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné jegyző 

                                                    Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Sági Ferenc: Tisztelettel köszönti a megválasztott önkormányzati képviselőket, a választási 

bizottság tagjait, a meghívott vendégeket és a tisztelt lakosságot. Megválasztott 

képviselőtársai nevében elmondhatja, mindannyiuknak nagy megtiszteltetés a választók 

bizalma, és ígérheti, hogy az elkövetkező 5 évben a településért, az itt élő állampolgárokért 

kívánnak dolgozni.  

Az önkormányzati törvény alapján az alakuló ülést a polgármester vezeti, ezért ebben a 

tisztében eljárva a 2019. október 13-án megválasztott Bükkszék Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete alakuló ülését ezennel megnyitja.  

Megállapítja a jelenléti ív alapján, hogy a megválasztott képviselő-testület 5 tagjából 5 fő 

jelen van, ezért határozatképesek.  

Elsőként az alakuló ülés napirendjére tesz javaslatot: 

 

Napirend:  

1. A Bükkszéki Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti a helyi választás 

végleges eredményét 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Helyi Választási Bizottság elnöke 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Helyi Választási Bizottság elnöke 

3. Polgármester eskütétele 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Helyi Választási Bizottság elnöke 

4. Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása titkos szavazással, 

eskütétele 

Előterjesztő: polgármester 

5. Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: polgármester 

6. Polgármester illetményének, költségtérítésének, alpolgármester tiszteletdíjának, 

költségtérítésének meghatározása 

Előterjesztő: alpolgármester, polgármester 

7. Polgármester programjának ismertetése 

Előterjesztő: polgármester 

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester 
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9. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

Előterjesztő, tanácskozási joggal meghívott: Helyi Választási Bizottság elnöke 

10. A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának elfogadása, önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

11. Egyebek, bejelentések 
 

 

Megkérdezi, van-e valakinek más javaslata? 

 

Amennyiben nincs, kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

 

Szavazás  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pontok tárgyalását. 

 

 

1. napirendi pont: A Bükkszéki Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti a helyi 

választás végleges eredményét 

 

Sági Ferenc: Felkéri Huszár Angélát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a 2019. 

október 13-i választások helyi eredményeit ismertesse. 

 

Huszár Angéla a Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a jegyzőkönyv l. mellékletét 

képező választási tájékoztatót. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.  
 

 

2. napirendi pont: Önkormányzati képviselők eskütétele 

 

Sági Ferenc: Megköszöni az elnök asszony választási tájékoztatását. 

A képviselők eskütétele következik. Felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy olvassa fel 

az eskü szövegét. 

 

Huszár Angéla elnök felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a képviselők állva utána 

mondanak: 

 

„Én, ................................................ 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat  

Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  

lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 
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A képviselők az eskü letételét az esküokmány aláírásával megerősítik. 

 

 

3. napirendi pont: Polgármesteri eskü (fogadalom) tétele 

 
Sági Ferenc: Most a polgármester tesz esküt a Képviselő-testület előtt. Felkéri a Választási 

Bizottság elnökét, hogy olvassa fel az eskü szövegét. 
 

Huszár Angéla: Felolvassa az alábbi eskü szövegét, melyet a polgármester állva utána 

mond: 

 

„Én, ................................................... 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  

polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  

Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  

lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

4. napirendi pont: Társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása titkos 

szavazással, eskütétele 

 
Sági Ferenc A következő napirend az alpolgármester megválasztása. Az önkormányzati 

törvény kimondja, hogy a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, saját tagjai közül a 

polgármester javaslatára titkos szavazással a polgármester helyettesítésére, munkájának 

segítésére alpolgármestert választ. Az alpolgármester megválasztásához a minősített többség, 

tehát a megválasztott képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Mivel a törvény 

a javaslat jogát csak a polgármesternek adja meg, élve jogommal Huszár Beátát javasolja 

alpolgármesternek megválasztani.  

A választás csak titkos szavazással történhet, így javasolja, hogy a titkos szavazás 

lebonyolítására válasszunk szavazatszámláló bizottságot. Elnökének Jeges Tamás képviselőt, 

tagjainak Vígh Lászlóné jegyzőt és Panyik Anita aljegyzőt javasolja.  

Felteszi szavazásra a titkos szavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság elnökére 

és tagjaira vonatkozó javaslatot. 

 

Jeges Tamás képviselő a szavazásban nem kíván részt venni. 
 

 

Szavazás  

 

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

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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138/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Titkos szavazás lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság megválasztása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgámester választás titkos 

szavazásának lebonyolítását végző szavazatszámláló bizottság elnökévé Jeges Tamás 

képviselőt, tagjainak Vígh Lászlóné jegyzőt és Panyik Anita aljegyzőt megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jeges Tamás bizottsági elnök 

 

 

Sági Ferenc: Az alpolgármester jelölt a választás idejére kéri-e zárt ülés megtartását? 

 

Huszár Beáta: Nem kéri zárt ülés megtartását, egyben bejelenti személyes érintettségét. 

 

Sági Ferenc: Kéri a testületet, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Huszár 

Beátát kizárják az alpolgármesteri szavazásból. 
 

 

Szavazás  

 

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

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

139/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Huszár Beáta képviselő kizárása az alpolgármester választáshoz kapcsolódó döntéshozatalból 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése alapján Huszár 

Beáta képviselő személyes érintettségének bejelentéséről határozott. 

A Képviselő-testület az alpolgármester választáshoz kapcsolódó döntéshozatalból Huszár 

Beáta képviselőt kizárja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Sági Ferenc: A titkos szavazás idejére szünetet rendel el, a titkos szavazás helyéül az 

aljegyzői irodát jelöli meg. Az alpolgármester nem kérte zárt ülés megtartását a megválasztás 

idejére, az ülés tehát nyilvános. 
 
A szünet után Sági Ferenc polgármester felkéri a szavazatszámláló bizottság elnökét, hogy 

ismertesse a titkos szavazás eredményét. 

 

Jeges Tamás bizottsági elnök ismerteti az alpolgármester választás eredményét, melyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 
Sági Ferenc: Megállapítja, hogy a titkos szavazás eredményeként a Képviselő-testület 

alpolgármesternek megválasztotta Huszár Beátát. Elrendeli, hogy a titkos szavazás 
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eredményeképpen meghozott döntés határozati formában a jegyzőkönyvben rögzítésre 

kerüljön. 

 

140/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Huszár Beáta megválasztása Bükkszék község alpolgármesterévé 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy érvényes és 

eredményes titkos szavazás eredményeként, 4 támogató szavazattal Huszár Beáta képviselőt 

társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Sági Ferenc: Gratulál, és megkéri az Alpolgármester Asszonyt, hogy a választási bizottság 

elnöke előtt e minőségében is tegye le az esküt. 

 

Huszár Angéla HVB elnök: Megkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester eskütételéhez 

álljanak fel. Megkéri az alpolgármester asszonyt, hogy az eskü szövegét mondja utána. 

 

„Én, ................................................... 

becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,  

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 

 jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;  

alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat  

Bükkszék község fejlődésének előmozdítása érdekében  

lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

(az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

5. napirendi pont: Az önkormányzati bizottságok elnökeinek, tagjainak megválasztása 

 

Sági Ferenc: Az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság 

tagjainak megválasztásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az összeférhetetlenségi 

szabályok szerint nem lehet a bizottság tagja a polgármester, a polgármesteri hivatal 

dolgozója.  

A bizottságok tagjai eddig külön tiszteletdíjban vagy emelt összegű tiszteletdíjban nem 

részesültek, és tekintettel az ellátandó feladatok mennyiségére ez ezután sem indokolt. 

Megkérdezi a képviselőket, hogy beleegyeznek-e a nyílt tárgyalásba? 

 

A képviselők nem kérik zárt ülés tartását. 

 
Sági Ferenc: A bizottság tagjainak javasolja a következő 3 főt: 

Péntek Zoltánné elnök 

Jeges Tamás bizottsági tag 

Magdus Szabolcs bizottsági tag 
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Sági Ferenc: Van—e más javaslat? 

A jelölt személyek vállalják-e a bizottsági tagságot? 

 

Más javaslat nem volt. A jelöltek vállalják a bizottsági tagságot. 

 

A polgármester szavazásra teszi fel a bizottság elnökének Péntek Zoltánnét és tagjainak Jeges 

Tamást és Magdus Szabolcsot.  
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

141/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság tagjainak 

megválasztása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 

Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság elnökének Péntek Zoltánnét és tagjainak Jeges 

Tamást és Magdus Szabolcsot megválasztotta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

6. napirendi pont: Polgármester illetményének, költségtérítésének, alpolgármester 

tiszteletdíjának, költségtérítésének meghatározása 

 

Sági Ferenc: Az alakuló ülés egyik kötelező napirendi pontja a polgármester illetményének, 

költségtérítésének megállapítása. Főállású polgármesterként indultam a választáson, tehát 

részemre illetményt kell megállapítani. Mivel a polgármester illetménye közérdekű adat, ezért 

célszerű ezt nyilvános ülésen tárgyalni. Természetesen hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz, 

egyúttal bejelentem érintettségemet az ügyben, a döntéshozatalban nem kívánok részt venni. 

 

Sági Ferenc: A polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslat 

előterjesztésére felkéri a Jegyző Asszonyt.  

 

Vígh Lászlóné jegyző: A polgármester illetményét összegszerűen kell megállapítani, a 

törvényi rendelkezések alapján. A képviselő-testületnek nincs mérlegelési lehetősége. A 

főállású polgármester illetménye az 501-1500 fő lakosságszámú településeken száz forintra 

kerekítve 398.900,- Ft/hó. Az illetmény az államtitkárokat megillető alapilletmény, 

illetménykiegészítés és illetménypótlék összegének 40%-a.  

Az önkormányzati törvény alapján a főállású polgármester havonta költségtérítésre jogosult, 

amelynek mértéke az illetményének 15%-a, azaz 59.830,- Ft. Költségátalány megállapítására 

nincs lehetőség. A polgármesterre alkalmazni kell a közszolgálat tisztviselőkről szóló 

törvényt, mely alapján a cafeteria juttatás is megilleti, összege közterhekkel együtt bruttó 

200.000,- forint/év. 
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A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges. Megkérdezi a képviselőket, van-e valakinek 

kérdése ezzel kapcsolatban. 

 

Kérdés nem volt. 

 

Huszár Beáta alpolgármester: Felteszi szavazásra Sági Ferenc polgármester illetményét 

398.900,- Ft/hó, költségtérítését 59.830,- Ft/hó összegben, cafeteria juttatását bruttó 200.000,- 

Ft/év összegben. 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

142/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2), (4) és 

(6) bekezdéseiben foglaltak alapján dönt arról, hogy  

1. Sági Ferenc főállású polgármester illetményét 2019. október 13. napjától kezdődően 

havonta kerekítve bruttó 398.900,-Ft-ban állapítja meg. 

2. Sági Ferenc főállású polgármester költségtérítését 2019. október 13. napjától kezdődően a 

havi bruttó illetményének 15%-ában, azaz havonta bruttó 59.830,-Ft-ban határozza meg. 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a főállású polgármestert megillető, közterhekkel növelt 200.000,- 

Ft/év cafeteria juttatással az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítását készítse 

elő, és terjessze azt a testület elé. 

4. Felkéri a jegyzőt és az alpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Huszár Beáta alpolgármester, 3-4. pontban Vígh Lászlóné jegyző 

 
 

Sági Ferenc: Az önkormányzati törvény szerint a társadalmi megbízatású alpolgármester 

tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a Képviselő-testület legfeljebb a társadalmi 

megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-áig terjedő összegben állapíthatja meg. Ez az 

összeg a település kategória alapján legfeljebb 179.490,- Ft lehet. A törvény lehetővé teszi, 

hogy az alpolgármester írásban a tiszteletdíjáról, annak egy részéről lemondjon. Huszár Beáta 

alpolgármester asszony írásban benyújtotta, hogy csak a képviselői tiszteletdíjjal megegyező 

összegű tiszteletdíjra tart igényt, költségtérítés nélkül.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja szintén közérdekű adat, tehát nyílt 

ülésen tárgyalja a testület. A döntést egyszerű szótöbbséggel kell meghozni.  

Van-e kérdés, vélemény? 

Mielőtt felteszi szavazásra a javaslatot, bejelenti, hogy az alpolgármester előzetes egyeztetés 

alapján nem vesz részt a szavazásban. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra tette fel, hogy Huszár Beáta 

alpolgármester tiszteletdíját a később meghatározásra kerülő képviselői tiszteletdíj 

összegével, költségtérítés megállapítása nélkül fogadja el a Képviselő-testület. 

 

Határozati javaslat: 

Huszár Beáta társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Huszár Beáta 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a külön rendeletben megállapított 

képviselői tiszteletdíj összegével azonos mértékben, költségtérítés megállapítása nélkül 

fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc 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: 

 

143/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Huszár Beáta társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Huszár Beáta 

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a külön rendeletben megállapított 

képviselői tiszteletdíj összegével azonos mértékben, költségtérítés megállapítása nélkül 

fogadja el. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

7. napirendi pont: A polgármester programjának ismertetése 

 

Sági Ferenc: Az alakuló ülésen a polgármester döntése szerint ismertetheti azokat a célokat, 

elképzeléseket, amelyekért a településen, a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek 

megvalósítása érdekében számít a képviselő-testület, a helyi civil szervezetek, gazdálkodó 

szervek, valamint a lakosság együttműködésére. A polgármesteri program kapcsolódhat az 

önkormányzat gazdasági programjához, fejlesztési tervéhez. 

A 2019-2024 évekre szóló ciklusprogramját nem kívánja most ismertetni, a testület tagjai előtt 

ismert. Az önkormányzati törvény alapján az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell 

elfogadni az önkormányzat gazdasági programját. Szavazásra teszi fel az erre vonatkozó 

határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

Megbízás az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

készítse el az önkormányzat 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjának tervezetét és az 

alakuló ülést követő hat hónapon belül terjessze azt a Képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Határidő: 2020. április 24. (az alakuló ülést követő 6 hónap) 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

144/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Megbízás az önkormányzat gazdasági programjának előkészítésére 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

készítse el az önkormányzat 2019-2024 évekre szóló gazdasági programjának tervezetét és az 

alakuló ülést követő hat hónapon belül terjessze azt a Képviselő-testület elé elfogadásra. 

 

Határidő: 2020. április 24. (az alakuló ülést követő 6 hónap) 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

8. napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 

 
Sági Ferenc: A 8. napirendi pont keretében kerül sor a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatára. Az Mötv. 43. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület az alakuló, vagy az 

azt követő ülésén e törvény rendelkezései szerint megalkotja vagy felülvizsgálja a szervezeti 

és működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

Az előzetes egyeztetések alapján a hatályos SZMSZ-ben elfogadott bizottságok számán, 

létszámán nem kíván a testület változtatni, a Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Osztályának javaslatai alapján az elmúlt hetekben került pontosításra, az SZMSZ alkalmas a 

működéshez. 

Van-e a jelenlévő képviselőknek más javaslata? 

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

javaslatot: 

 
Határozati javaslat: 

Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, előkészítésére 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet alkalmas a 

további működés szabályozására. 
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2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatát -a polgármesterrel egyeztetve- végezze el, szükség esetén készítse el a 

rendelet-tervezetet és 30 napon belül terjessze azt a testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, 2. pontban Vígh Lászlóné jegyző 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

145/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Megbízás a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára, előkészítésére 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Szervezeti 

és Működési Szabályzatról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet alkalmas a 

további működés szabályozására. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 

felülvizsgálatát -a polgármesterrel egyeztetve- végezze el, szükség esetén készítse el a 

rendelet-tervezetet és 30 napon belül terjessze azt a testület elé. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, 2. pontban Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

9. napirendi pont: A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 
Sági Ferenc: Külsős bizottsági tag megválasztására nem került sor. 
 

 

10. napirendi pont: A képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának elfogadása, 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Sági Ferenc: Az önkormányzati törvény meghatározása szerint a képviselői, bizottsági tagok 

tiszteletdíjának mértékét csak önkormányzati rendeletben lehet megállapítani. A képviselői 

tiszteletdíj alsó és felső határát nem határozza meg a törvény, de azt előírja, hogy annak 

megállapítása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását.  

Az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja közérdekű adat, tehát azok 

elfogadásáról nyilvános ülésen történik döntés. 

Az előzetes egyeztetés alapján a tiszteletdíjakat a hatályban lévő rendelet szerint javasolja 

bruttó 30.000,- Ft/hó összegben fenntartani. 

Az önkormányzati képviselő bizottsági elnökök és bizottsági tagok csak a képviselői, illetve 

az alpolgármesteri tiszteletdíjukra jogosultak.  

 

Szavazásra teszi az alábbi határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelet hatályban tartása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

146/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó rendelet hatályban tartása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és úgy határozott, hogy az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 3/2017. (III.17.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

11. napirendi pont: Egyebek, bejelentések 

 

11.1. Képviselői tájékoztatók 

 

Vígh Lászlóné: Írásban megkapták a tájékoztatókat a képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba való bejelentkezési 

kötelezettségről, melyeket 2019. november 12-ig kell teljesíteni. A képviselői jogokról, 

kötelezettségekről, és az összeférhetetlenségi helyzetekről külön tájékoztató készül, melyet a 

napokban megkapnak a képviselők. 

Kéri, hogy ezeket a tájékoztatókat tanulmányozzák át és e szerint teljesítsék 

kötelezettségeiket. 
 

 

11.2. Általános iskolai körzetek véleményezése 

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2019. október 31. napjáig az általános 

iskolák felvételi körzetének megállapításához véleményt kell adni a Képviselő-testületeknek. 

Szabad iskolaválasztás során a szülő bárhová beírathatja gyermekét, viszont Bükkszék 

közigazgatási területe a siroki Országh Kristóf Általános Iskola beiskolázási körzetéhez 

tartozik. 

 

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt a polgármester szavazásra 

tette fel szó szerint, változtatás nélküli formában az előterjesztésben kiküldött határozati 

javaslatot. 
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Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal, 

a határozati javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

147/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Általános iskolák felvételi körzetének megállapításához vélemény 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatától szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 24.§-a alapján az általános iskolák felvételi körzetének megállapításához a következő 

véleményt adja: 

A jegyző nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási 

hellyel rendelkező, általános iskolába járó 

a) hátrányos helyzetű tanulók száma: 0 fő. 

b) halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: 0 fő. 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Bükkszék teljes közigazgatási területe a 31521 OM 

azonosító számú, siroki Országh Kristóf Általános Iskola (3332 Sirok, Borics Pál út 2.) 

beiskolázási körzetéhez tartozik. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi döntésről írásban értesítse 

a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatalát. 

 

Határidő: 2019. október 31. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

11.3. Háziorvosi feladatellátás 

 

Sági Ferenc: Elmondja, hogy a vállalkozó háziorvos szerződése 2019. október 31-én lejár, 

melyet nem kíván meghosszabbítani. A betegellátás folyamatossága érdekében a helyettesítést 

egy hónapra vállalja, szükség esetén hosszabbítással. Legkésőbb hétfőn kell a 

népegészségügyi szerv felé megküldeni a szerződést.  

 

Péntek Zoltánné: Véleménye szerint meg kellene pályáztatni. 

 

Magdus Szabolcs: Szerinte is versenyhelyzetet kellene teremteni. 

 

Sági Ferenc: A folytatást illetően a Doktor úr még nem adott egyértelmű választ, az első két 

hetet kivárja, 10-14 nap türelmet kér, utána, ha nincs változás, kiírják a pályázatot. 

 

Jeges Tamás: Mi a másik két település véleménye erről? 

 

Sági Ferenc: Támogatják, hogy erre az egy hónapra aláírják a helyettesítési szerződést. 

 

Vígh Lászlóné: A háziorvosi feladatellátás az önkormányzatok kötelező feladata. Ellátható 

vállalkozó háziorvossal, vagy úgy, hogy az önkormányzat köt finanszírozási szerződést, ő 

alkalmaz és működtet. Területi ellátási kötelezettséggel kell szerződést kötni, melyet a körzet 

mindhárom önkormányzatának jóvá kell hagyni. Mivel Dr. Shakarneh Subhi a testületek 
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szerződéshosszabbításra vonatkozó kezdeményezését nem fogadta el, a feladatellátás 

visszaszállt az önkormányzatra.  

Elmondja, hogy a következő hétfőig működési engedéllyel kell rendelkeznie a három 

önkormányzatnak, különben a NEAK megszünteti a finanszírozást. Az engedély iránti 

kérelem kötelező melléklete a háziorvossal kötött szerződés. Konszenzusra kell jutni. 

Orvoshiány van, előzőleg is több mint hat hónapig volt betöltetlen a körzet. A Doktor úr hat 

hónapig még értékesítheti a praxist, de csak abban az esetben, ha a praxisjogosult a három 

önkormányzattal feladat-ellátási szerződést köt.  

 

Sági Ferenc: A háziorvosi feladatellátásra vonatkozó napirendi rend további tárgyalására a 

személyi ügyben érintett kérésére zárt ülés rendel el, melyet feltesz szavazásra. 

 

Határozati javaslat: 

Tárgy: Zárt ülés elrendelése 

Szajla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladatellátással kapcsolatos 

személyi ügy tárgyalására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, Huszár Róbertné asszisztens 

kérésére zárt ülést rendel el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntésben 5 fő képviselő vett részt. A Képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal a 

polgármester kérését elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 

148/2019. (X.24.) önkormányzati határozat: 

Zárt ülés elrendelése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi feladatellátással 

kapcsolatos személyi ügy tárgyalására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel, Huszár Róbertné 

asszisztens kérésére zárt ülést rendel el. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Ezt követően az ülés zárt formában folytatódott. 

 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző  

 
 

 

 


