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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 6-án, 

16,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

rendkívüli nyílt ülésén.  

 

 

Rendelet száma Tárgya 

11/2019. (XI.7.) 
a szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és 

igénylés részletes feltételeiről  

 

Határozat száma Tárgya 

151/2019. (XI.6.) 
Döntés a fürdőhöz kapcsolódó szállodai kapacitás megteremtésének 

kiemelt ügyként kezeléséről 

152/2019. (XI.6.) 
Módosító javaslat elfogadása a szociális tüzelőanyag támogatásról 

szóló rendelet-tervezethez 

153/2019. (XI.6.) 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Kossuth u. 32. 

szám (560 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési 

munkákhoz 

154/2019. (XI.6.) 
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás Bükkszék, Petőfi Sándor utca 9. 

(hrsz: 650) alatti ingatlan villamos energia ellátásához  

155/2019. (XI.6.) 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Borsodnádasd és Recsk 132/22 

kV-os alállomások közötti optikai kábel kiépítéséhez Bükkszék 

közigazgatási területén 

156/2019. (XI.6.) 
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Ady E. u. 9. 

szám (99 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 

157/2019. (XI.6.) Kistraktorhoz kiegészítő adapterek vásárlása 

158/2019. (XI.6.) Fűgyűjtős fűnyíró traktor beszerzése 

159/2019. (XI.6.) Gépjárműcsere a szociális étkeztetés feladatellátáshoz 

160/2019. (XI.6.) Hivatali gépkocsi beszerzésének elutasítása 
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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 

 

Meghívott vendég: Dr. Rudas László 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Javaslat a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmek megvitatása (Bükkszék 

belterület 99 és 560 hrsz-ú ingatlanok gázellátása, 650 hrsz-ú ingatlan villamos 

energia ellátása) 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

3. A Bányászüdülő fejlesztésének lehetőségei [Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontja 

alapján zárt ülésen] 

Előadó: Dr. Rudas László 

4.  Közalkalmazotti szerződésekkel kapcsolatos módosítások [Mötv. 46.§ (2) bekezdés 

b) pontja alapján zárt ülésen]  

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5.  Egyebek 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása, települési támogatásra vonatkozó javaslatok 

megvitatása 

 
Sági Ferenc (polgármester): Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

5 fővel teljes létszámban jelen van, határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontokat tárgyalja a testület, azzal a módosítással javasolja elfogadására, hogy a 3. 

napirendi pont kerüljön az első helyre, és nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra, a 4. napirendi 

pont pedig az érintettek kérésére zárt ülésen. Szavazásra teszi fel a módosított napirendet: 

 

Napirend:  

1. A Bányászüdülő fejlesztésének lehetőségei  
Előadó: Dr. Rudas László 

2. Javaslat a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet elfogadására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

3. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmek megvitatása (Bükkszék 

belterület 99 és 560 hrsz-ú ingatlanok gázellátása, 650 hrsz-ú ingatlan villamos 

energia ellátása) 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 
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4. Egyebek 

5. Közalkalmazotti szerződésekkel kapcsolatos módosítások [Mötv. 46.§ (2) bekezdés 

b) pontja alapján zárt ülésen] 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása, települési támogatásra vonatkozó javaslatok 

megvitatása 
 

 

Szavazás  

 

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

pont tárgyalását. 

 

 

1. napirendi pont: A Bányászüdülő fejlesztésének lehetőségei  

 

Előadó: Dr. Rudas László 

 

Sági Ferenc: Köszönti Dr. Rudas László urat, a Bányászüdülő tulajdonosát. Átadja a szót. 

 

Dr. Rudas László: Kifejezetten kérte, hogy ne legyen zárt ülés, publikusan és átláthatóan 

szülessenek a döntések. Rövid áttekintést ad az üdülő múltjáról. A legjobb szakszervezeti 

üdülő volt. Hogy miért nem lett fejlesztve? A Magyar Fejlesztési Bank és a Janicsek család 

birtokolta. Finanszírozhatatlan állapotban volt. Az I. ütem felújításához 260 millió forint 

Európai Uniós támogatással rendelkeztek, 40%-os támogatási intenzitás mellett. Üzemeltetői 

és szállodai referenciával rendelkező céget kerestek, így jutottak hozzá. Üzemeltetői 

elképzelésekkel érkeztek és személyi garanciát jelentettek. Átvilágítás következett, majd 

vételi ajánlat a banki üzletrészre. Megvásárolták, rendbe hozták. Az átépítést be kell fejezni, 

90% feletti a készültségi állapot. Elvégezték az előírt munkákat, többször is. A megmentés túl 

jól sikerült. A bank eladta a Swietelskynek. Ezt nem vette tudomásul. A kormányváltást 

követően, a követelés jogosságának vizsgálata után végrehajtási eljárásban visszavette az 

épületet. Másfél éve jogtiszta az épület.  

Kezdeményezte az előző testületnél is a megállapodást, de más elképzelések voltak, saját 

szállodában gondolkodtak a fürdőhöz. Egymásra épül a két szolgáltatás, a fürdő napi 

vendégeket fogad, a szálloda pedig a fürdőre építhet. Elképzelései a következőek: 

1.) Amennyiben az önkormányzat ragaszkodik a tulajdonhoz: vásárolja meg az 

önkormányzat, együttműködési szerződés keretében. Az I. ütem befejezése 100 milliós 

nagyságrend, gyorsan üzemképessé lehet tenni. A gyógyászat nem megy ilyen könnyen. Az 

átjárás nem biztosított, ahhoz területvásárlás vagy kisajátítás szükséges. A vízmennyiséget 

vissza kell szerezni, 30.000 m3-nél kevesebből is lehet üzemeltetni. Hitelképes az ingatlan. 

Egy hozzáértő vállalkozással kell kezelni a teljes komplexumot. Bükkszék a támogatandó 

régiók közé tartozik. Profi pályázatírói társaság kell, megfelelői tanácsadói háttér, aki 

sikerdíjért dolgozik. 

2.) Ha az önkormányzat nem kívánja megvenni az üdülőt, akkor össze kell rakni azt, ami van. 

Az önkormányzaté a strand, a szálloda értéke másfél milliárd forint. Részvénytársaságot kell 

létrehozni, amelyben az önkormányzat a többségi tulajdonos. Erre működtető cég kell. 
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A tábor tulajdonszerzését is javasolja. 

3.) A fürdő eladása, kisebbségi tulajdonos maradna az önkormányzat, elsőbbségi osztalékkal.  
 

A harmadik megoldást valószínűleg nem választják. Ezek nélkül nem jut előbbre a település. 

Nyitott mindegyik megoldásra. Szállodát nem épít önerőből senki. 

 

Sági Ferenc: A 30.000 m3 visszaszerzése hogyan áll?  

 

Dr. Rudas László: Csökkenteni kellett a kitermelést, a Salvus Kft-nek sem engedték a többlet 

kitermelést, a strand fogyasztását is vissza kellett fogni. Ez tizenéve igaz lehetett. Véleménye 

szerint már nem áll fenn ez a helyzet, nem indokolt a termelés visszafogása. Indokolt esetben 

felülvizsgálják. Átadható a kontingens egy része. 

 

Sági Ferenc: Kérdés, észrevétel? 

 

Lakosság részéről: Melyiket favorizálja Rudas László? 

 

Dr. Rudas László: A másodikat.  

 

Lakosság részéről: A Salvus Kft. nem csatlakozik? 

 

Sági Ferenc: Nem zárkóznak el, a részvénytársaság érdekelné őket, de a részletekről még nem 

lehetett szó. 

 

Dr. Rudas László: Komoly fejlesztésbe vágtak, a tőkéjük erre ment el, de keresik a 

lehetőséget, hogy tovább lépjenek. 
 

Sági Ferenc: A három egység együttműködése fontos, a feltételeket a későbbiekben lehet 

meghatározni.   

 

Dr. Rudas László: A település érdeke az, hogy a vagyonából minél többet kihozzon. A 

szálloda 44 szobás, ez 80-100 fürdővendéget jelent.  

 

Koska Pál: Az építéssel kapcsolatos számítások felől érdeklődni, menyibe kerülne 

megépíteni? 

 

Dr. Rudas László: 400-500 millió forint kell a likviditáshoz, hitelből megnyitható, öt hónap 

alatt befejezhető. A következő szezonra kinyithatna. Ezt egyedül már nem tudja vállalni. A 

közös akarat, néhány helyi vállalkozó beszállásával pillanatok alatt indítható. 

 

Péntek Zoltánné: Ezt át kell gondolni a döntés előtt. 

 

Sági Ferenc: Nem kell most dönteni. 

 

Magdus Szabolcs: Elég meredek mindegyik verzió, ezt szakértőkkel meg kell nézetni.  

 

Sági Ferenc: A fürdőt nem akarják eladni. 

 

Dr. Rudas László: Pénzt csak pénzzel lehet csinálni. Ma a bankok hiteleznek. Nem 

eladósításról beszél. Elindul a szálloda és kitermeli a pénzeket. Ha a profitábilis működtetés 
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látszik, ahhoz is úgy áll hozzá. Tőke, hitel, támogatás szakértőkkel, ez kell, a Kisfaludy 

Program keretében ez a régió kiemelten támogatott.  

 

Magdus Szabolcs: Egyedül nem akarja folytatni? 

 

Dr. Rudas László: Ilyen állapotban nem hagyja, ha nem lesz együttműködés, albetétesíti és 44 

lakásos társasházként eladja. 

 

Sági Ferenc: Rudas úr nem ránk akarja testálni, a szálloda a település érdeke, ez tudja 

elindítani. 

 

Dr. Rudas László: Minőségi szolgáltatás kell.  

 

Sági Ferenc: Ezen dolgoznak, vezetői struktúraváltás lesz. Javasolja, hogy kiemelt ügyként 

kezelje ezt a kérdést a testület. Szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Döntés a fürdőhöz kapcsolódó szállodai kapacitás megteremtésének kiemelt ügyként 

kezeléséről 

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

kapcsolódó szállodai kapacitás megteremtését kiemelt ügyként kezeli. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

151/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Döntés a fürdőhöz kapcsolódó szállodai kapacitás megteremtésének kiemelt ügyként 

kezeléséről 

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

kapcsolódó szállodai kapacitás megteremtését kiemelt ügyként kezeli. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Sági Ferenc: Ez még elkötelezettséget nem jelent, de ezzel a kérdéssel komolyabban 

foglalkoznak. 
 
Dr. Rudas László: megköszöni a lehetőséget, bármikor szívesen egyeztet. A most 
elhangzottakról emlékeztetőt készít. 
 
Dr. Rudas László ezt követően távozott az ülésről. 
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2. napirendi pont: Javaslat a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet 

elfogadására 
 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 
Előterjesztés: csatolva 
 

Sági Ferenc: A kérelmek mielőbbi elbírálása fontos lenne azért, hogy a rossz idők beállta előtt 
beszállíthassák a fát.  
 
Panyik Anita: Az előterjesztés a rendelet kihirdetésétől számított két hét benyújtási időt 
tartalmaz, ezen sokat nem lehet rövidíteni. Tekintetbe kell venni továbbá, hogy a szociális 
ügyintéző egyidejűleg négy település szociális tűzifa kérelmeit dolgozza fel, a normál 
ügymenet mellett, tehát az elbírálás nem gyorsítható. 
 
A képviselők részéről javaslat hangzik el a 2019. november 18-i benyújtási határidőre.  
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi 
határozati javaslatot: 
 
Határozati javaslat: 

Módosító javaslat elfogadása a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet-tervezethez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a szociális 

tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet elfogadására” tárgyú előterjesztést, és úgy határozott, 

hogy a rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdésében és az 1. mellékletében megjelölt benyújtási 

határidőt 2019. november 18. napjára módosítja, az alábbiak szerint: 

„6. § (3) A kérelmeket 2019. november 18-án 16 óráig lehet folyamatosan benyújtani a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.” 

 

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten és annak 1. 

mellékletén vezesse át. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Panyik Anita aljegyző 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

152/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Módosító javaslat elfogadása a szociális tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet-tervezethez 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a szociális 

tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet elfogadására” tárgyú előterjesztést, és úgy határozott, 

hogy a rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdésében és az 1. mellékletében megjelölt benyújtási 

határidőt 2019. november 18. napjára módosítja, az alábbiak szerint: 

„6. § (3) A kérelmeket 2019. november 18-án 16 óráig lehet folyamatosan benyújtani a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő.” 
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A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten és annak 1. 
mellékletén vezesse át. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Panyik Anita aljegyző 

 

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a szociális 

célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeiről szóló 

rendelet-tervezetet, a 151/2019.(XI.6.) önkormányzati határozatban elfogadott változtatással: 
 

Szavazás  

 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületnek 

11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes 

feltételeiről  

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. 

cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény (2) 

bekezdése szerint meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. A rendelet célja, hatálya 

1. § 

 

(1) A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

kiegészítő támogatásáról szóló pályázati felhívás alapján a központi költségvetés a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított 

Bükkszék Község Önkormányzata számára, amelynek felhasználására e rendelet előírásait 

kell alkalmazni. 

(2) E rendelet célja, hogy Bükkszék településen élők részére támogatást nyújtson szociális 

rászorultsága alapján, meghatározza az egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma, mint 

természetben nyújtott szociális ellátás jogosultsági feltételeit, és az igénylés, elbírálás rendjét. 

(3) E rendelet hatálya kiterjed Bükkszék közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott 

lakcímmel rendelkező állampolgárokra. 

 

2. A támogatás jogosultsági feltételei 

2.§ 

 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak 

a személynek, akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg: 
 

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 % -át, 

b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át.  

 

(2) Az önkormányzat jövedelemhatárra tekintet nélkül tűzifa támogatást biztosíthat annak a 

kérelmezőnek, aki 
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a) gyermekét, gyermekeit egyedül neveli, 

b) három vagy több gyermeket nevel, 

c) tartós betegségre, illetőleg fogyatékosságra tekintettel fogyatékossági támogatásban, 

vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, 

d) egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátásban részesül. 

 

3. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek 

3.§ 

 

(1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rendeletben meghatározott 

jogosultsági feltételeknek megfelelő rászoruló személyeket vissza nem térítendő 

természetbeni juttatásként egy erdei köbméter, de legfeljebb háztartásonként öt erdei 

köbméter tűzifa települési támogatásban részesíti. 

 

(2) Az elbírálás során előnyt élvez az az igénylő, aki a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló törvény szerint: 

a) aktív korúak ellátására jogosult, 

b) időskorúak járadékára jogosult, 

c) települési támogatásra jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására, 

d) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

család. 

 

  

4. A támogatás megállapításának szabályai 

4.§ 

 

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

 

(2) A tűzifa támogatás kizárólag természetben állapítható meg. 

 

(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra - a jogosultsági feltételek teljesülésétől 

függetlenül – az a személy vagy család 

a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, 

b) akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető. 

 

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás 

nem kérhető. 

 

(5) A tűzifa támogatást az önkormányzat ellenszolgáltatás nélkül biztosítja házhoz szállítással. 

 

5.§ 

 

Kihűlés és fagyhalál veszélyének észlelése esetén a tűzifa juttatás iránti eljárás hivatalból is 

indítható. 
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5. A támogatás igénylésének rendje 

6.§ 

 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az rendelet 1. melléklete szerint benyújtott 

kérelem alapján indul. 

 

(2) A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolást. Az előnyt jelentő feltételt a jegyző 

hivatalból igazolja. 

 

(3) A kérelmeket 2019. november 18-án 16 óráig lehet folyamatosan benyújtani a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyintézőjénél. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

(4) A kérelmeket Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el 2019. 

december 20-ig.  

 

(5) A támogatásról hozott döntést a Képviselő-testület rávezeti a kérelemre. Elutasító 

döntésről alakszerű határozatot kell hozni. 

 

(6) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. Az a jogosult, aki az 

átvételi elismervény aláírását megtagadja támogatásban nem részesíthető. 

 

(7) A juttatás házhoz szállításáról 2020. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen 

gondoskodik. 

 

7.§ 

 

(1) A támogatás kizárólagos formája a Belügyminiszter BMÖGF/51-41/2019. számú 

támogatói okiratában az önkormányzat részére megállapított 51 erdei köbméter 

keménylombos tűzifa vásárlásra felhasználható 1.101.090 Ft összegű vissza nem térítendő 

támogatás, valamint a Bükkszék Községi Önkormányzat által biztosított önerő és szállítási 

költség. 

 

(2) A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket -függetlenül attól, hogy azok a 6.§ 

(3) bekezdésében meghatározott határidőre beérkeztek-e és hogy a jogosultsági feltételnek 

megfelelnek-e – el kell utasítani. 

 

 

6. Záró rendelkezések 

8.§ 

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. március 31. napján hatályát 

veszti. 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 
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1. melléklet a 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelethez 

 

A kérelem benyújtható: 2019. november 18. napjáig  

 

Kérelem  

 ........................................................  (név) szül. hely és idő: ……………………… ....................  

 

Bükkszék, … … … … … … … … … … .  utca ……sz. alatti lakos kérem, hogy részemre 

Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag 

támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeiről szóló 11/2019. (XI.7.) 

önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei 

m3 tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert:* 

a) aktív korúak ellátás, 

b) időskorúak járadékát, 

c) települési támogatást, 

kapok vagy 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 

családban élek. 

-  jövedelmem nem haladja meg 

 

a) egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át: ……… 

Ft/hó 

 

b) családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át: 

………….Ft/hó  

- gyermekemet egyedül nevelem, 

- 3 vagy annál több gyermeket nevelek, 

- fogyatékkal élő vagy rehabilitált vagyok. 

 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tűzifa keret kimerül, a benyújtott kérelmem 

jogosultságom fennállása esetén is elutasításra kerül. 

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 

 

 

Bükkszék, 2019. ………………………….. 

……………………………………    

                      kérelmező 
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A szociális ellátás folyósítását igazolom.  

 

Bükkszék, 2019. ……………………………… 

                                                                          ügyintéző 

 

A Képviselő-testület döntése: ……………../2019. (  .  .)  

Kérelmező részére a Képviselő-testület …..… erdei m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő 

természetbeni juttatásként. 

 

Bükkszék, 2019. …………………………….. 

                                                              …………………………………………………… 

                                                                                           polgármester 

 

 

 

Csatolandó dokumentumok:  

- jövedelemigazolások, lakcímkártya, TAJ kártya másolata, 

- tartós betegségre, illetőleg fogyatékosságra tekintettel folyósított ellátást igazoló határozat 

másolata, 

- egészségkárosodáshoz kapcsolódó ellátást igazoló határozat másolata. 

 

 

2. melléklet a 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelethez  

 

Átvételi elismervény 

 

………………………………….…………………..……………………… (név) Bükkszék, 

…………………………………………………………………….……….. u……… sz. alatti 

lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Bükkszék Község Önkormányzata 

Képviselőtestületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és 

igénylés részletes feltételeiről szóló 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelete alapján 

megállapított természetbeni juttatásként____erdei m3 mennyiségű tűzifát 

 

á t v e t t e m 

 

 

Bükkszék, 2019. _______ hó _____ nap 

 

 

 

átadó 

 

átvevő 
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3. napirendi pont: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmek megvitatása 
 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 
Előterjesztések: csatolva 
 

 

Sági Ferenc: Több közmű-bekötéshez kapcsolódó kérelem érkezett, tulajdonosi- és kezelői 

hozzájárulás iránt. 

 

3.1. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, Kossuth u. 

32. (hrsz. 560) alatti ingatlan gázellátásához 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

153/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Kossuth u. 32. szám (560 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIGÁZ-DSO 

Kft. építtető megbízásából eljáró N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty u. 17.) 

kérelme és a T-67/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Kossuth u. 32. szám 

(hrsz: 560) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a 

bükkszéki 565 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A munkálatokat a benyújtott, T-67/19 munkaszámú tervdokumentációban foglaltak szerint, 

a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti 

állapotának megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles 

biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 

állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5. Jelen kezelői és tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének 

kötelezettsége alól. 

6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
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A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 36. § (1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Képviselő-testület részére 

megállapított jogkörében eljárva, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat vagyonáról, és 

a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 23. § c) 

pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 

Az igénybevételt kérő a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 

feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt 

engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén a tulajdonosi 

jogkörben meghozott döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással az Egri 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

3.2. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, Petőfi Sándor 

utca 9. (hrsz: 650) alatti ingatlan villamos energia ellátásához 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

154/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás Bükkszék, Petőfi Sándor utca 9. (hrsz: 650) alatti ingatlan 

villamos energia ellátásához  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉMÁSZ Hálózati 

Kft. építtető megbízásából eljáró Al-Roti Kft. (2363 Felsőpakony, Táncsics köz 8.) kérelme 

alapján, a 000606206301ügyiratszámú, 2018_0024_0411_R00 munkaszámú, Bükkszék, 

Petőfi Sándor u. 9. (hrsz: 650) alatti ingatlan villamos energia ellátásának megvalósításához a 

bükkszéki 658 hrsz-ú közterület vonatkozásában  

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott, 2018_0024_0411_R00 munkaszámú tervdokumentációban 

foglaltak szerint, a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
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3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti 

állapotának megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles 

biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 

állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5. Jelen kezelői és tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének 

kötelezettsége alól. 

6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 

A Képviselő-testület a hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § 

(1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 

A közútkezelői hozzájárulásban megállapított feltételekkel szemben a közútkezelői 

hozzájárulás kiadásától számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához (3300 Eger, Kossuth L. u. 26.), mint 

közlekedési hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3.3. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Borsodnádasd és Recsk 

132/22 kV-os alállomások közötti optikai kábel kiépítéséhez Bükkszék közigazgatási területén 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

155/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Borsodnádasd és Recsk 132/22 kV-os alállomások 

közötti optikai kábel kiépítéséhez Bükkszék közigazgatási területén  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a SiWorld 

Magyarország Távközlési Tervező és Kivitelező Kft. (1184 Budapest, Fáy utca 4.) kérelme 

alapján a „Borsodnádasd és Recsk 132/22 kV-os alállomások közötti optikai kábel 

kiépítéséhez Bükkszék közigazgatási területén” tárgyú építési munkákhoz a 041/9, 043/3, 

057/1, 057/2, 057/3, 062 hrsz-ú ingatlanjai tekintetében  

tulajdonosi- és kezelői hozzájárulást ad, 

 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott 190820101 munkaszámú tervdokumentációban foglaltak 

szerint, a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 
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3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes az eredeti állapotnak 

megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 

állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5. Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének 

kötelezettsége alól. 

6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 
 

A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 36. § (1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Képviselő-testület részére 

megállapított jogkörében eljárva, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat vagyonáról, és 

a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 23. § c) 

pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 

Az igénybevételt kérő a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 

feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt 

engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén a tulajdonosi 

jogkörben meghozott döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással az Egri 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

3.4. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, Ady E. u. 9. 

(99 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásához 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti 

határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

156/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Ady E. u. 9. szám (99 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a TIGÁZ-DSO 

Kft. építtető megbízásából eljáró N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty u. 17.) 

kérelme és a T/1-272/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Ady E. u. 9. szám 

(hrsz: 99) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a 

bükkszéki 101 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást ad, 
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az alábbi feltételekkel: 

 

1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-272/19 munkaszámú tervdokumentációban foglaltak 

szerint, a közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne 

akadályozza, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes a közutat az eredeti 

állapotának megfelelő teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles 

biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 

állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5. Jelen kezelői és tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének 

kötelezettsége alól. 

6. A közutat és tartozékait föld-, gép-, szerszám- és anyagtárolásra felhasználni nem szabad. 

 

A Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 36. § (1) bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában a Képviselő-testület részére 

megállapított jogkörében eljárva, a tulajdonosi hozzájárulást az önkormányzat vagyonáról, és 

a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 23. § c) 

pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 

Az igénybevételt kérő a közútkezelői hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 

feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt 

engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. 

 

Tájékoztatja a Képviselő-testület a kérelmezőt, hogy egyet nem értése esetén a tulajdonosi 

jogkörben meghozott döntés felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással az Egri 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérheti. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kérelmezőt értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

4. napirendi pont: Egyebek 

 

Sági Ferenc: A meglévő kistraktorokra hóekét, sószórót, kisebb és nagyobb tolólapot kíván 

vásárolni. A sószóró bruttó 100.000,- Ft, a kisebb tolólap 120.000,- Ft, a nagyobb 220.000,- Ft 

körül érhető el.  

 

Magdus Szabolcs: Két közmunkás van, ekkora közterületet nem tudnak kézi erővel tisztítani.  

 

Sági Ferenc: Javasolja 600.000,- Ft átcsoportosítását az általános tartalékból. 

 

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

határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

Kistraktorhoz kiegészítő adapterek vásárlása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Mitsubishi MT 205 típusú kistraktorhoz kiegészítő adaptereket vásárol.  

A Képviselő-testület a hóeke, sószóró, kisebb és nagyobb tolólap beszerzésére 600.000,- 

forintot hagy jóvá, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az 

általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő adapterek beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

157/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Kistraktorhoz kiegészítő adapterek vásárlása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 

tulajdonában lévő Mitsubishi MT 205 típusú kistraktorhoz kiegészítő adaptereket vásárol.  

A Képviselő-testület a hóeke, sószóró, kisebb és nagyobb tolólap beszerzésére 600.000,- 

forintot hagy jóvá, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az 

általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő adapterek beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Sági Ferenc: Fűgyűjtős fűnyíró traktor beszerzését is javasolja, amely most bruttó 850.000,- 

forintért vásárolható meg. 

 

Huszár Beáta: Nincs fűnyíró traktora az önkormányzatnak? 

 

Sági Ferenc: Nagyobb teljesítményű szükséges. 

 

Magdus Szabolcs: A jelenlegi nem indul, de meg lesz csinálva. Az egyik gyűjti a füvet, a 

másik nem.  

 

Péntek Zoltánné: Arra olyan embert kell ültetni, aki ért hozzá. 

 

Sági Ferenc: Van egy betöltetlen állás, arra keres valakit. 

Elmondja továbbá, hogy a ravatalozót kifestik, más munkákhoz az örökségvédelem nem járul 

hozzá. A Rózsa utca 1. szám alatti lakóházat elbontatja a tél folyamán.  
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Jeges Tamás: A temetői átjátszási pontot meg kell nézni a térfigyelő kamerák működéséhez. 

 

Sági Ferenc: Visszatérve a fűnyíró traktor beszerzéséhez, az előirányzatot egyeztette, az 

üdülői szálláshely szolgáltatásra 850.000,- forintot javasol átcsoportosítani az általános 

tartalékból. 

 

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

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Fűgyűjtős fűnyíró traktor beszerzése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ifjúsági Tábor 

zöldfelületének hatékonyabb kezelése érdekében fűgyűjtős fűnyíró traktort vásárol.  

A Képviselő-testület a fűnyíró traktor beszerzésére 850.000,- forintot hagy jóvá, melynek 

fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a vállalkozási tevékenység fejlesztési 

és általános tartaléka terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fűnyíró traktor beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 
 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

158/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Fűgyűjtős fűnyíró traktor beszerzése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Ifjúsági Tábor 

zöldfelületének hatékonyabb kezelése érdekében fűgyűjtős fűnyíró traktort vásárol.  

A Képviselő-testület a fűnyíró traktor beszerzésére 850.000,- forintot hagy jóvá, melynek 

fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, a vállalkozási tevékenység fejlesztési 

és általános tartaléka terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fűnyíró traktor beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Sági Ferenc: Hivatali gépkocsi vásárlására tesz javaslatot, egy ötszemélyes teherautó lenne a 

legköltségtakarékosabb megoldás, ami után nem kell cégautóadót fizetni. A saját 

gépkocsijának tankolása rendkívül drága. A szociális étkeztetésre a Suzuki helyett 

kétszemélyes teherautó kellene.  

 

Magdus Szabolcs: Csak dízelben érdemes gondolkodni. 

 



19 

 

Sági Ferenc: Használtautóban gondolkodott, a Suzuki helyett egy Renault Kangoo 1,5 DC-t 

nézett, hivatali járműnek egy ötéves Opel Kombo tehergépkocsit. Két millió forint lenne téli 

gumival, műszakival, külföldről behozott autó.  

 

Vígh Lászlóné (jegyző): Amennyiben hivatali gépkocsit szerez be a testület, gépjármű-

üzemeltetési szabályzatban kell rögzíteni a használat feltételeit. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel először a szociális 

étkeztetésre szolgáló Suzuki Ignis gépkocsi cseréjét: 

 

Határozati javaslat: 

Gépjárműcsere a szociális étkeztetés feladatellátáshoz 

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

étkeztetés feladatellátás szállítási szolgáltatását biztosító Suzuki Ignis gépkocsi lecserélésére 

használt kétszemélyes teherautót vásárol.  

A Képviselő-testület a tehergépkocsi beszerzésének fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében, az általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépkocsi beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

159/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Gépjárműcsere a szociális étkeztetés feladatellátáshoz 

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

étkeztetés feladatellátás szállítási szolgáltatását biztosító Suzuki Ignis gépkocsi lecserélésére 

használt kétszemélyes teherautót vásárol.  

A Képviselő-testület a tehergépkocsi beszerzésének fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésében, az általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépkocsi beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel hivatali gépkocsi 

beszerzésre vonatkozó határozati javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

Hivatali gépkocsi beszerzése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hivatali gépkocsi 

céljára használt, ötszemélyes tehergépkocsit vásárol.  

A Képviselő-testület a tehergépkocsi beszerzésére 2.000.000,- forintot hagy jóvá, melynek 

fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetésében, az általános tartalék terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a gépkocsi beszerzésére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 
Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 

 

160/2019. (XI.6.) önkormányzati határozat: 

Hivatali gépkocsi beszerzésének elutasítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali gépkocsi beszerzésére 

vonatkozó javaslatot megtárgyalta. A javaslat nem kapta meg a szükséges számú támogató 

szavazatot, ezért elutasításra került. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Vígh Lászlóné: Javasolja, hogy a jövő évi tervezések során tárgyalják az ötleteket, 

javaslataikat akár írásban is megtehetik. 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző 

 
 

 

 


