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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 26-án, 

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

nyilvános ülésén.  

 

Rendelet száma Tárgya 

12/2019. (XI.27.) 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2019. (XI.27.) 
a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Határozat száma Tárgya 

174/2019. (XI.26.) 
Szándéknyilatkozat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal változatlan 

formában történő fenntartására 

175/2019. (XI.26.) 
Háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátásra megbízási 

szerződés jóváhagyása 

176/2019. (XI.26.) Háziorvosi álláshelyre pályázati felhívás 

177/2019. (XI.26.) 
Módosító javaslat elfogadása a Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítására vonatkozó rendelet-tervezethez 

178/2019. (XI.26.) 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és 

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

rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elutasítása 

179/2019. (XI.26.) Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

180/2019. (XI.26.) 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Hársfa u. 35. 

szám (759 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési 

munkákhoz 

181/2019. (XI.26.) 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Dózsa Gy. u. 76. 

szám (397/1 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési 

munkákhoz 

182/2019. (XI.26.) 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Kossuth u. 12. 

szám (597 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési 

munkákhoz 

183/2019. (XI.26.) 
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Egri út 102. (hrsz: 

781) alatti ingatlan villamos energia ellátásához 

184/2019. (XI.26.) Bozó Ferencné 2017-2018. évi ki nem vett szabadságainak rendezése 

185/2019. (XI.26.) 
Bozó Ferencné köztisztviselő juttatásaihoz kiegészítő hozzájárulás 

biztosítása 

186/2019. (XI.26.) 
Szepesi Orsolya ügyvezető (Bükkszék Termálstrand Kft.) 

jogviszonyának megszüntetése közös megegyezéssel 

187/2019. (XI.26.) Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői pályázatának meghirdetése 
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Jelen vannak:  Sági Ferenc polgármester 

 Huszár Beáta képviselő 

 Jeges Tamás képviselő 

 Magdus Szabolcs képviselő 

 Péntek Zoltánné képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátásra megbízási szerződés 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Háziorvosi pályázat kiírása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

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

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

módosítására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

4. Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeiről 

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

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5. A helyi adók fajtáinak és -mértékének felülvizsgálata  
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

6. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására  
Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

7. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

8. Egyebek, bejelentések 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 

 

 

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, hogy 1. napirendi pontként vegye 

fel a testület a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalnál változatlan formában történő 

fenntartására vonatkozó szándéknyilatkozat tárgyalását. Szavazásra teszi fel a módosított 

napirendet: 
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Napirend:  

1. Szándéknyilatkozat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal változatlan formában 

történő fenntartására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátásra megbízási szerződés 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

3. Háziorvosi pályázat kiírása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

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

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

módosítására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5. Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 

célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes feltételeiről 

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

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

6. A helyi adók fajtáinak és -mértékének felülvizsgálata  
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

7. Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására  
Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

8. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

9. Egyebek, bejelentések 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 
 

 

Szavazás  

 

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

pont tárgyalását. 

 

 

1. napirendi pont: Szándéknyilatkozat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

változatlan formában történő fenntartására 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Sági Ferenc: Az előzetes egyeztetések alapján a négy önkormányzat egyike sem kíván 

változtatni a jelenlegi közös hivatali struktúrán. A közös hivatalt létrehozó megállapodás 

módosításához előzetesen szükséges a tagönkormányzatok szándéknyilatkozata a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal változatlan formában történő fenntartására. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel az alábbi határozati 

javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Szándéknyilatkozat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal változatlan formában történő 

fenntartására 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján 

Sirok, Bükkszék, Szajla és Terpes községek önkormányzatai által 2013. január 1-jével 

létrehozott Siroki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodást nem kívánja 

megszüntetni, 2020. január 1-jétől is a siroki székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz kíván 

tartozni. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

174/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Szándéknyilatkozat a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal változatlan formában történő 

fenntartására 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (1) bekezdése alapján 

Sirok, Bükkszék, Szajla és Terpes községek önkormányzatai által 2013. január 1-jével 

létrehozott Siroki Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó megállapodást nem kívánja 

megszüntetni, 2020. január 1-jétől is a siroki székhelyű közös önkormányzati hivatalhoz kíván 

tartozni. 

 

Határidő: 2019. december 12. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátásra megbízási 

szerződés jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Elmondja, hogy Subhi doktorral nem jut előbbre az egyeztetések során. 

Vasárnap tárgyalt egy másik orvossal is. Dr. Shakarneh Subhi javaslatai alapján átdolgozásra 

került a háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási 

szerződés, melyet határozatlan időre, de legfeljebb 2020. április 30-ig hajlandó aláírni. A 

szerződés-tervezetet Szajla és Terpes községek képviselő-testületei már megszavazták. 
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Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

175/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátásra megbízási szerződés jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. december 1. 

napjától kezdődően határozatlan időre, de legfeljebb 2020. április 30-ig szóló megbízási 

szerződést köt a háziorvosi feladatellátás helyettesítéssel történő ellátására a Surman-Sakarne 

Kft-vel (2370 Dabas, Móra Ferenc utca 23.). 

A Képviselő-testület a megbízási szerződés tartalmát a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírásra. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

3. napirendi pont: Háziorvosi pályázat kiírása 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A helyettesítéssel történő háziorvosi feladatellátás körülményei miatt szükséges 

a háziorvosi pályázat kiírása. Javasolja elfogadásra a felhívás tervezetét. 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

176/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Háziorvosi álláshelyre pályázati felhívás 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a bükkszéki 

háziorvosi felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes települések területe) háziorvosi 

feladatainak vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel, az alábbi 

tartalommal:  

 

Háziorvos által ellátandó feladatok:  

Felnőtt vegyes háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel  

Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyelet szolgálatban való részvétel  

Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig  
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Az állás betöltésének feltételei:  

A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben 

előírt feltételek megléte.  

A praxis vállalkozói formában történő működtetése. 

A háziorvosi körzet 2020. április 30-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2020. május 1-

jétől vagy a praxisjog jogosultjával történő megegyezés esetén ennél hamarabbi időpontban.  

 

A megbízás időtartama:  
A körzet önkormányzatai a nyertes pályázóval határozatlan időre, de legalább öt évre szóló 

feladat-ellátási megállapodást kötnek.  

 

A pályázathoz csatolni kell:  

 Részletes szakmai önéletrajz  

 Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok  

 Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas 

vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának 

hiteles másolata.  

 Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában 

résztvevők a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek.  

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

 

Egyéb információk: 

A heti rendelési időt a körzethez tartozó három település négy rendelőjében kell megosztani. 

 

Előnyt jelentő feltételek:  
Belgyógyászati szakvizsga  

Letelepedési szándék  

 

Pályázatok benyújtásának helye:  
Bükkszék Község Önkormányzata  

Sági Ferenc polgármester  

3335 Bükkszék, Dobó István út 1.  

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. december 31. 

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi 

ülésen (Szajla és Terpes községek képviselő-testületeinek egyetértésével).  

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a 

pályázók tájékoztatást kapnak. 

 

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:  
Sági Ferenc polgármestertől, telefon: 30/630-9931 

A pályázatot meg kell jelentetni a Heves Megyei Hírlapban, a www.orvosallas.hu és 

Bükkszék Községi Önkormányzat hivatalos, www.bukkszek.hu című honapján. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
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3. napirendi pont: Javaslat a Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

módosítására 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A polgármesteri fogadóórát a szokott időpontban kívánja megtartani, de 

javasolja, hogy a páros heteken legyen nyitott ez a lehetőség. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, valamint megállapodtak arról, hogy 2020. január 1-

jétől a képviselői fogadóórákat minden hónap utolsó hétfőjén 17-18 óra között tartják, névsor 

szerint, rotációs rendszerben. 

A polgármester szavazásra tette fel az alábbi módosító javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Módosító javaslat elfogadása a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezethez 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet 

módosítására” tárgyú előterjesztést és úgy határozott, hogy a rendelet-tervezet 31. § 

(4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„31. § (…) 

(4) A polgármester fogadóórát minden páros héten, hétfői napon 8-9 óra között tart.” 

 

2. A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékében az alábbiak 

szerint rögzíti a képviselői fogadóórákat: 

A képviselők a fogadóórákat minden hónap utolsó hétfőjén 17-18 óra között tartják, 

névsor szerint, rotációs rendszerben. 

 

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten 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: 
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177/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Módosító javaslat elfogadása a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezethez 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 

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

módosítására” tárgyú előterjesztést és úgy határozott, hogy a rendelet-tervezet 31. § 

(4) bekezdését az alábbiak szerint módosítja: 

„31. § (…) 

(4) A polgármester fogadóórát minden páros héten, hétfői napon 8-9 óra között tart.” 

 

2. A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. függelékében az alábbiak 

szerint rögzíti a képviselői fogadóórákat: 

A képviselők a fogadóórákat minden hónap utolsó hétfőjén 17-18 óra között tartják, 

névsor szerint, rotációs rendszerben. 

 

A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a módosítást a rendelet-tervezeten vezesse át. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Panyik Anita aljegyző 

 

 

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

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

tartalmazó rendelet-tervezetet, a 177/2019.(XI.26.) 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-testületének 

12/2019. (XI.27.) 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: 
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1. Módosító rendelkezések 

1. § 

 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. § 

(4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (4) a polgármester tanácskozási joggal meghívja a napirend tárgya szempontjából 

érintett: 

a) Önkormányzati  Hivatal ügyintézőjét, 

b) önkormányzati intézmény vezetőjét 

c) az önszerveződő civil szervezetek képviselőjét, 

d) azt a személyt, illetve szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához 

szükséges, melyre az előterjesztő vagy a polgármester tesz javaslatot, 

e) az adott témában közreműködő szakértőt, 

f) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetőjét.” 

 

2. § 

 

Az SZMSZ 9. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

9. § (3)  A polgármestert akadályoztatása, tartós távolléte esetén a Pétervásárai Járás 

Többcélú Társulás Társulási Tanácsában tagként az alpolgármester helyettesíti, mindkettőjük 

akadályoztatása esetén az Ügyrendi,  Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatokat Vizsgáló 

Bizottság elnöke látja el a helyettesítést. A helyettesítést ellátó képviselő köteles beszámolni a 

polgármesternek. 

 

3. § 

 

Az SZMSZ 19. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„19. § (1) A polgármester a határozatképesség megállapítását követően a napirendet 

fogadtatja el. A testület erről vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel, határozathozatal nélkül 

dönt.” 

 

4. § 

 

Az SZMSZ 24. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

24. § (6) Nem kell határozatot hozni, csak a szavazás számszerű eredményét rögzíteni a 

napirend elfogadásáról, ügyrendi kérdésekről, képviselői kérdésekre, interpellációkra adott 

válaszokról, tájékoztatók elfogadásáról. 

 

5. § 

 

Az SZMSZ 28. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„28. § (4) Az Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság fő 

feladatai: 
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a) javaslatot tesz a polgármester illetményének, jutalmának megállapítására,  

b) kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségét,  

c) nyilvántartja, ellenőrzi és vizsgálja a képviselők, polgármester vagyonnyilatkozatát.  

d) ellátja titkos szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság feladatait.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 28. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„28. § (7) A polgármester illetményének megállapítására, módosítására, a polgármester 

jutalmazására vonatkozó előterjesztést az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, 

Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság nyújtja be a Képviselő-testület felé.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 31. §-a helyébe az alábbi 31. § lép: 

„31. § (1) A polgármester főállású tisztségviselő. 

(2) Az önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra és utalványozásra a polgármester 

jogosult. 

(3) A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

(4) A polgármester fogadóórát minden páros héten, hétfői napon 8-9 óra között tart. 

(5) A polgármester évi szabadságütemezésére vonatkozó javaslatát - a munkakörébe tartozó 

feladatokhoz igazítva – tárgyév január 31-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek elfogadásra. 

(6) A polgármester nettó 500.000 Ft-ig jogosult a jóváhagyott költségvetési előirányzaton 

belül átcsoportosítást végrehajtani. Az átcsoportosításról a következő ülésen tájékoztatást kell 

adnia.” 

 

8. § 

 

A Rendelet 32. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

 

„32. § (4) A polgármester évi rendes szabadságát az alpolgármestertől kéri írásban, aki a 

szabadságkiadás esetében a képviselő-testület által átruházott hatáskörben jár el. A szabadság-

nyilvántartás vezetéséről a jegyző gondoskodik.” 

 

2. Záró rendelkezés 

9. § 

 

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

hatályát veszti. 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

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

szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes 

feltételeiről szóló 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelete módosítására 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A tűzifa rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert a kérelmek benyújtási 

határideje rövidnek bizonyult, többen hozták be 18-a után. 

 

Magdus Szabolcs (képviselő): Nem javasolja a módosítást, mert azzal tovább húzódik a 

kiosztás. 

 

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

szerinti tartalommal a szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés 

részletes feltételeiről szóló 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó 

rendelet-tervezetet: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a szavazásra tett rendelet-tervezetet nem fogadta el, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

178/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

A szociális célú tüzelőanyag támogatás szociális rászorultság és igénylés részletes 

feltételeiről szóló 11/2019. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-

tervezet elutasítása 

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

Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás 

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

rendelete módosítására” tárgyú előterjesztést, mely rendelet-tervezet nem kapta meg az 

elfogadásához szükséges többséget. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

6. napirendi pont: A helyi adók fajtáinak és -mértékének felülvizsgálata  
 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Bükkszéken nincs kommunális adó, felvetődik, nem kellene-e bevezetni? Az 

idegenforgalmi adót szeretné kifehéríteni. 

 

Magdus Szabolcs: Az idegenforgalmi adót emelni kellene. A telekadót is, hogy ösztönözzék a 

beépítést. 
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Panyik Anita (aljegyző): Telekadó vonatkozásában felhívja a figyelmet arra, hogy 

megfontolandó úgy emelni az adómértéket, hogy a telkek beépítése a teljes közművesítettség 

hiánya miatt nem megoldható a település jelentős részén, mivel a csatornázottság jelenleg 

nem biztosítható. A nem magánszemély tulajdonában lévő telkekre adómentesség vagy –

kedvezmény sem adható. 

 

Magdus Szabolcs: A telekadóra vonatkozó javaslatát visszavonja. 

 

Idegenforgalmi adó vonatkozásában 400,- forint/fő/vendégéj összegre hangzik el javaslat a 

képviselők részéről. 

 

Péntek Zoltánné (képviselő): A 400 forintot sokallja, azt is nézni kellene, hogy mennyi 

szolgáltatást tud nyújtani a település. 

 

Huszár Beáta (alpolgármester): Véleménye szerint nem sok a 400 forint, több olyan helyen 

járt, ami Bükkszékhez sem mérhető, mégis ennyi volt az IFA. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a helyi adókról 

szóló 13/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet: 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjaiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §-ban (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezés 

1. § 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (XI. 

23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. Idegenforgalmi adó 5. § helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5. § Az adó mértéke a Htv. 30. §-ban foglalt adókötelezettség esetén személyenként és 

vendégéjszakánként 400 Ft.” 

 

2. Záró rendelkezés 

2. § 

 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 
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Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) és h) pontjaiban és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. §-ban (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Módosító rendelkezés 

1. § 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2015. (XI. 

23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. Idegenforgalmi adó 5. § helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„5. § Az adó mértéke a Htv. 30. §-ban foglalt adókötelezettség esetén személyenként és 

vendégéjszakánként 400 Ft.” 

 

2. Záró rendelkezés 

2. § 

 

Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

Vígh Lászlóné 

jegyző 

 

 

 

7. napirendi pont: Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyására  
 

Előterjesztő: Vígh Lászlóné jegyző 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A jövő évi belső ellenőrzési tervben a „Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 

energetikai korszerűsítése” tárgyú vizsgálat szerepel. A vizsgálat tervezett ideje 2020. 

február-március hónapok. 

 

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

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

alábbi határozatot hozta: 

 

179/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőrzési tervet 

az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

8. napirendi pont: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulásra vonatkozó kérelmek elbírálása 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Ismét érkezett négy kérelem tulajdonosi és kezelői hozzájárulások iránt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester egymás után szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatokat: 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás Bükkszék, Hársfa u. 35. szám (759 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

180/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Hársfa u. 35. szám (759 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/1-297/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Hársfa u. 35. szám 

(hrsz: 759) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a 

bükkszéki 817 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint közterület bontási engedélyt ad 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-297/19 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. 
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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 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 

 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Dózsa Gy. u. 76. szám (397/1 hrsz.) 

alatti ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

181/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Dózsa Gy. u. 76. szám (397/1 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/1-298/19. munkaszámú műszaki tervdokumentáció alapján, a Bükkszék, 

Dózsa Gy. u. 76. szám (hrsz: 397/1) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó 

vezeték építési munkáihoz a bükkszéki 396 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint közterület bontási engedélyt ad 

az alábbi feltételekkel: 
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1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-298/19. 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 

 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Kossuth u. 12. szám (597 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

182/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulása Bükkszék, Kossuth u. 12. szám (597 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/1-296/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Kossuth u. 12. szám 

(hrsz: 597) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a 

bükkszéki 565 hrsz-ú közterület vonatkozásában 
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kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint közterület bontási engedélyt ad 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-296/19 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 

 

 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Egri út 102. (hrsz: 781) alatti ingatlan 

villamos energia ellátásához  
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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183/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás a Bükkszék, Egri út 102. (hrsz: 781) alatti ingatlan 

villamos energia ellátásához  

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

Kft. építtető megbízásából eljáró Al-Roti 2 Kft. (2363 Felsőpakony, Táncsics köz 8.) kérelme 

alapján, a 000606252843 ügyiratszámú, 2018_0024_0432_R00 munkaszámú, Bükkszék, Egri 

út 102. (hrsz: 781) alatti ingatlan villamos energia ellátásának megvalósításához a bükkszéki 

773 hrsz-ú közterület vonatkozásában  

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint közterület bontási engedélyt ad 

 

az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott, 2018_0024_0432_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. 

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. 

 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



19 

 

9. napirendi pont: Egyebek, bejelentések 

 

9.1. Bozó Ferencné kérelme 

 

Sági Ferenc: Bozó Ferencné köztisztviselő kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, mely 

két részből áll. Egyrészt a 2015-2018. évi ki nem vett szabadságainak megváltását kéri, 

másrészt lehetőség szerint illetményének kiegészítését kéri a testülettől. A kérelmező nem 

kérte zárt ülés tartását az ügyben. 

 

Panyik Anita: Az ASP rendszer bevezetése és a folyamatos bírságolás miatti fenyegetettség 

miatt valóban nem tudták kivenni a gazdálkodók az éves szabadságukat. Előzetes számításai 

alapján járulékokkal együtt hozzávetőlegesen 750.000,- Ft-t jelent az 56 nap megváltása. 

Mivel szabadság-megváltás munkaviszony megszüntetésekor, indokolt esetben lehetséges, a 

kérelem támogatása esetén javasolt jutalomként kifizetni ezt a köztisztviselő részére. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Bozó Ferencné 2015-2018. évi ki nem vett szabadságainak rendezése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Ferencné, a Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének kérelmét a 2017-2018. évi ki nem vett 

szabadságainak rendezésére. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelemnek helyt ad, és a köztisztviselő 2017-

2018. években ki nem vett szabadságát jutalom formájában megváltja, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a munkáltatói jogokat gyakorló 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

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: 

 

184/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Bozó Ferencné 2017-2018. évi ki nem vett szabadságainak rendezése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Ferencné, a Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének kérelmét a 2017-2018. évi ki nem vett 

szabadságainak rendezésére. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelemnek helyt ad, és a köztisztviselő 2017-

2018. években ki nem vett szabadságát jutalom formájában megváltja, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a munkáltatói jogokat gyakorló 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Sági Ferenc: A kérelem másik része az illetmény kiegészítésére irányul.  

 

Panyik Anita: A kolléganő nyugdíjazás előtt áll, közel negyven év munkaviszony után 

képzettségi pótlékkal együtt 263.000,- Ft az illetménye. Arra nincs mód, hogy az illetménye 

emelésre kerüljön, mert az bérfeszültséget eredményez a hivatali dolgozók között.  

 

Sági Ferenc: Bruttó 40.000,- Ft/hó összegű kiegészítést javasol 2019. december 1-jétől, ennek 

technikai lebonyolítását a munkáltatói jogkör gyakorlójára bízza. 

 

Panyik Anita: Valószínűleg ezt is csak jutalomként lehet majd rendezni. 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, a polgármester szavazásra tette fel az alábbi 

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Bozó Ferencné köztisztviselő juttatásaihoz kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Ferencné, a Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének kérelmét az illetményének növelésére. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelemnek helyt ad, és a köztisztviselő részére 

2019. december 1-jétől havi bruttó 40.000,- forint kiegészítő hozzájárulást biztosít.  

A Képviselő-testület a kiegészítő hozzájárulás és járulékai fedezetét az önkormányzat 2020. 

évi költségvetése terhére biztosítja, és külön megállapodás alapján havonta átadja a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a munkáltatói jogokat gyakorló 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

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: 
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185/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Bozó Ferencné köztisztviselő juttatásaihoz kiegészítő hozzájárulás biztosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bozó Ferencné, a Siroki Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjének kérelmét az illetményének növelésére. 

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelemnek helyt ad, és a köztisztviselő részére 

2019. december 1-jétől havi bruttó 40.000,- forint kiegészítő hozzájárulást biztosít.  

A Képviselő-testület a kiegészítő hozzájárulás és járulékai fedezetét az önkormányzat 2020. 

évi költségvetése terhére biztosítja, és külön megállapodás alapján havonta átadja a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal részére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a munkáltatói jogokat gyakorló 

Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjét értesítse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

9.2.  Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői álláshelyével kapcsolatos döntések 

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szepesi Orsolya, a Bükkszék 

Termálstrand Kft. ügyvezetője beadta a felmondását, ami végül a hitelkérelem folyamatára 

való tekintettel közös megegyezéssel szűnik meg, várhatóan január közepén. Javasolja, hogy a 

fürdővezetői pályázatot írják ki. 

 

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

javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Szepesi Orsolya ügyvezető (Bükkszék Termálstrand Kft.) jogviszonyának megszüntetése közös 

megegyezéssel 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 2020. 

január 14. napjával visszahívja ügyvezetői tisztségéből Szepesi Orsolya 
 

(szül.: Huszár Orsolya, szül. hely, idő: Eger, 1980. május 19., anyja neve: Zagyva Erzsébet,  

adóazonosító jele: 8414113826) 

3335 Bükkszék, Bem u. 15/A. szám alatti lakost, 

tekintettel arra, hogy az ügyvezető tisztségéről 2019. november 26. napján lemondott és kérte 

munkaviszonyának megszüntetését, melyet az Alapító, mint munkáltató 2020. január 14. 

napjával közös megegyezéssel megszüntet.  

Az Alapító kötelezi Szepesi Orsolya ügyvezetőt, hogy az ügyvezetői tisztségéből eredő 

feladatokat a testület által kijelölt személy részére 2020. január 13. napjáig átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel átadja, az ügyek állásáról való tájékoztatás mellett. 

Az ügyvezető önálló cégjegyzési és képviseleti jogosultsága a társasággal 2020. január 14. 

napjával megszűnik. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
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Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

186/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Szepesi Orsolya ügyvezető (Bükkszék Termálstrand Kft.) jogviszonyának megszüntetése közös 

megegyezéssel 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 2020. 

január 14. napjával visszahívja ügyvezetői tisztségéből Szepesi Orsolya 
 

(szül.: Huszár Orsolya, szül. hely, idő: Eger, 1980. május 19., anyja neve: Zagyva Erzsébet,  

adóazonosító jele: 8414113826) 

3335 Bükkszék, Bem u. 15/A. szám alatti lakost, 

tekintettel arra, hogy az ügyvezető tisztségéről 2019. november 26. napján lemondott és kérte 

munkaviszonyának megszüntetését, melyet az Alapító, mint munkáltató 2020. január 14. 

napjával közös megegyezéssel megszüntet.  

Az Alapító kötelezi Szepesi Orsolya ügyvezetőt, hogy az ügyvezetői tisztségéből eredő 

feladatokat a testület által kijelölt személy részére 2020. január 13. napjáig átadás-átvételi 

jegyzőkönyvvel átadja, az ügyek állásáról való tájékoztatás mellett. 

Az ügyvezető önálló cégjegyzési és képviseleti jogosultsága a társasággal 2020. január 14. 

napjával megszűnik. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

Panyik Anita: A fürdővezető-ügyvezetői pályázati felhívás tervezetét megkapták a 

képviselők, a benyújtási és elbírálási határidő meghatározása szükséges, valamint az, hogy az 

álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető, vagy meghatározott időponttól. A 

benyújtási határidő tekintetében megfontolásra javasolja, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, 

a közszférában a vezetői pályázatok felhívását 30 napig közzé kell tenni, a pályázat 

elkészítése időt igényel. Emellett az ünnepek idejére a pályázók meghallgatását nem 

szerencsés tervezni. 

 

Sági Ferenc: Legfeljebb 2019. december 31-ig lehessen benyújtani, és január első napjaiban 

elbírálni. 

 

Panyik Anita: Javasolja az első teljes január hét utolsó munkanapjában, január 10-ében 

megjelölni a pályázatok várható elbírálását. 

 

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

határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői pályázatának meghirdetése 

A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezető-fürdővezető állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati 
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felhívást az önkormányzat, a Bükkszéki Termálstrand Kft honlapján és a Heves Megyei 

Hírlapban kell megjelentetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

1. melléklet a ……/2019 .( . ..) testületi határozathoz 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi 

jogkörében eljárva 

PÁLYÁZATOT 

hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezető-fürdővezető tisztségének betöltésére. 

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos 

próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint 

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335 Bükkszék, Fürdő út 10. 

Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal. 

Az ügyvezetői lényeges feladatok  

- a Bükkszék Termálstrand Kft (a továbbiakban: Kft) által a bükkszéki termálfürdő önálló 

üzemeltetése,  

- a Kft irányítása, 

- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése 

- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása, 

- vendéglétszám növelése, 

- fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése 

- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása 

Pályázati feltételek 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség,  

- felsőfokú iskolai végzettség, 

- 3 év közfürdőben (gyógy- és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat 

- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel) 

- B kategóriás jogosítvány 
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Pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, 

vendéglátóipari végzettség 

- idegen nyelv ismerete 

- pályázati menedzsmentben való jártasság  

- marketing ismeretek 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre 

- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója 

- szakmai önéletrajz 

- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást 

tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, 

valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést 

igazoló bizonylat 

- a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. § alapján nem 

kizárt, vele szemben a Ptk. 3:115. § alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja,  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér 

elrendelni. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. december 31. 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat, Sági Ferenc 

polgármesternek címezve 3335 Bükkszék, Dobó István út 1. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, 

vagy a bukkszek@bukkszek.hu e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail 

tárgyaként kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat” 

A pályázatok várható elbírálási határideje: 2020. január 10. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

Információ kérhető: Sági Ferenc polgármestertől 06 (30) 630-9931 telefonszámon 

 

 
Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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187/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői pályázatának meghirdetése 

A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 

Társaság ügyvezető-fürdővezető állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati 

felhívást az önkormányzat, a Bükkszéki Termálstrand Kft honlapján és a Heves Megyei 

Hírlapban kell megjelentetni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

1. melléklet a 185/2019.(XI.26.) testületi határozathoz 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi 

jogkörében eljárva 

PÁLYÁZATOT 

hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezető-fürdővezető tisztségének betöltésére. 

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos 

próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint 

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335 Bükkszék, Fürdő út 10. 

Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal. 

Az ügyvezetői lényeges feladatok  

- a Bükkszék Termálstrand Kft (a továbbiakban: Kft) által a bükkszéki termálfürdő önálló 

üzemeltetése,  

- a Kft irányítása, 

- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése 

- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása, 

- vendéglétszám növelése, 

- fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése 

- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása 

Pályázati feltételek 

- magyar állampolgárság, 

- büntetlen előélet, 

- cselekvőképesség,  

- felsőfokú iskolai végzettség, 
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- 3 év közfürdőben (gyógy- és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat 

- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS Word, MS Excel) 

- B kategóriás jogosítvány 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, 

vendéglátóipari végzettség 

- idegen nyelv ismerete 

- pályázati menedzsmentben való jártasság  

- marketing ismeretek 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre 

- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója 

- szakmai önéletrajz 

- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást 

tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, 

valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést 

igazoló bizonylat 

- a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:22. § alapján nem 

kizárt, vele szemben a Ptk. 3:115. § alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget vállalja,  

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt, 

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

- a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér 

elrendelni. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2019. december 31. 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat, Sági Ferenc 

polgármesternek címezve 3335 Bükkszék, Dobó István út 1. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, 

vagy a bukkszek@bukkszek.hu e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail 

tárgyaként kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat” 

A pályázatok várható elbírálási határideje: 2020. január 10. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

Információ kérhető: Sági Ferenc polgármestertől 06 (30) 630-9931 telefonszámon 
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9.3. Bejelentések, tájékoztatások 

 

Sági Ferenc: A községháza internet vezetékeit elrágta egy menyét. Szobonya Lászlót szeretné 

megbízni ezek rendbetételével. 

 

Panyik Anita: Ajánlatot kell kérni. 

 

Sági Ferenc: Kér ajánlatot. A térfigyelő kamerák menedzselését Jeges Tamásra bízza. 

Elmondja továbbá, hogy az óvoda energetikai korszerűsítése a végéhez közeledik, az átadó 

ünnepséget januárra tervezi. 

A falu karácsonyfáját a központi buszmegálló mögötti parkba szeretné állítani. A 

díszkivilágítás iránti igényt november 30-ig kell jelezni az ÉMÁSZ felé. 

Tájékoztatja a testületet, hogy ledes közvilágításra két cég is adott ajánlatot, a Mezei-Vill Kft. 

saját lámpákat szerel, 7-10 év futamidővel, utána karbantartásra szóló szerződéssel kínálják. 

25 év után is 90%-ot kell leadnia az eredeti teljesítményéből. Mindkét cégnek megadja az 

adatokat. A hitelt ők veszik fel. 

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a községházára szeretne egy közalkalmazottat felvenni, aki 

segíti a munkáját. 

Tájékoztatja a testületet, hogy a Salvus Kft-től kapott levél alapján 2020. január 1-jétől 638,- 

forint/m3 lesz a Salvus víz ára. 

 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző nevében és megbízásából: 

 

 

 

Panyik Anita 

aljegyző 
 

 

 


