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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 19-én, 

8,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyilvános ülésén.  

 

 

Határozat száma Tárgya 

197/2019. (XII.19.) 2020. évi közétkeztetési szerződés jóváhagyása 

198/2019. (XII.19.) 
Bükkszék Községi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak 

ellátására vonatkozó vállalkozói szerződés elfogadása 

199/2019. (XII.19.) 
Bükkszék Községi Önkormányzat 2020-2023 évekre szóló stratégiai 

belső ellenőrzési tervének elfogadása 

200/2019. (XII.19.) Falugondnok státusz létrehozása 

201/2019. (XII.19.) A közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árának jóváhagyása 

202/2019. (XII.19.) 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Ady E. u. 3. 

szám (96 hrsz.) alatti ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz, 

valamint közterület-bontási engedély 

203/2019. (XII.19.) Dr. Kovács László állatorvos megbízási díjának módosítása 
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Jelen vannak:  Sági Ferenc polgármester 

 Huszár Beáta alpolgármester 

 Péntek Zoltánné képviselő 

 

Távolmaradását jelezte: 

Jeges Tamás képviselő 

Magdus Szabolcs képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Vígh Lászlóné jegyző 

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Javaslat közétkeztetési szerződés megkötésére  
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat BER-18/2019. számon előterjesztett 

belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó vállalkozói szerződés elfogadására 
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

3.  Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat BER-29-10/2019. számon 

előterjesztett 2020-2023 évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési terv elfogadására 
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

4. Közalkalmazotti kinevezés falugondnok munkakörbe 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5. A 2020. évi közvilágítási célú villamos energia ár jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

6. Komplex fejlesztés a fürdő előtti parkban található WC blokk és környékén 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

7. Egyebek, bejelentések 

 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek elbírálása 

 

 

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

3 fővel határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban feltüntetett napirendi pontokat tárgyalja 

a testület, melyet szavazásra tesz fel. 
 

 

Szavazás  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pont tárgyalását. 
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1. napirendi pont: Javaslat közétkeztetési szerződés megkötésére  

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Az Önkormányzat Bükkszék Termálstrand Kft-vel közétkeztetésre kötött 

szerződését évente megújítani szükséges. A Bükkszék Termálstrand Kft. a 2019. április 1-

jétől hatályos árakhoz képest nem tervez emelést. Elfogadásra javasolja a szerződést. 

 

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

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

197/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

2020. évi közétkeztetési szerződés jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020.01.01.-

2020.12.31. közötti időszakra vállalkozási szerződést köt a közétkeztetés ellátására a 

Bükkszék Termálstrand Kft-vel (3335 Bükkszék, Fürdő u. 10.). 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőkönyv melléklete szerinti 

vállalkozási szerződést aláírja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat BER-18/2019. számon 

előterjesztett belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó vállalkozói szerződés elfogadására 
 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné (jegyző): Az önkormányzat a belső ellenőrzésre vállalkozó szerződést kötött 

Inczédy-Kovács Krisztina recski vállalkozóval, amely szerződés 2019. december 31-én lejár. 

2020. január 1-jétől 21.000,- Ft/hó vállalkozási díjat tartalmaz a tervezet, amely évente 

2.000,- Ft-tal emelkedik. 

 

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

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 
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198/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatainak ellátására vonatkozó 

vállalkozói szerződés elfogadása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a BER-18/2019. számú belső 

ellenőrzési feladat elvégzésére vonatkozó vállalkozói szerződésre vonatkozó előterjesztést 

megtárgyalta, a szerződés-tervezetet megismerte és a következő határozatot hozta: 

1. A Képviselő-testület a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15-16.§-ára figyelemmel a 2020. 

január 1-jétől 2025. december 31-ig terjedő időszakra vállalkozó szerződést köt Inczédy-

Kovács Krisztina (szül.hely, idő: Eger, 1980.12.18. adószáma: 67103605130; nyt.száma: 

43350286) 3245 Recsk, Szent István út 12. szám alatti lakossal, mint megbízott vállalkozóval 

a belső ellenőrzési feladatok szerződés szerinti elvégzésére.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek vállalkozói szerződés 

előterjesztés szerinti tartalommal történő aláírására.  

3. A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a döntés alapján az önkormányzat 2020. évi 

költségvetési rendeletében a kötelezettségvállalásnak megfelelő kiadási előirányzat 

tervezéséről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 31., 3.pontnál 2020. február 15. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, 3. pontnál Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

3. napirendi pont: Javaslat Bükkszék Községi Önkormányzat BER-29-10/2019. számon 

előterjesztett 2020-2023 évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési terv elfogadására 
 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Vígh Lászlóné: A belső ellenőrzési stratégia 2020-2023 évekre szól, egy középtávú terv, 

amely tartalmazza mindazokat az irányokat, amit a belső ellenőrzésnek tartalmaznia kell, 

például a kockázatkezelési rendszer működtetése, a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés tekintetében, a hatékony és felelős gazdálkodás, szabályosság érdekében. 

Az ebben foglaltak az éves ellenőrzési tervekben konkretizálódnak. 

 

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

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

199/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Inczédy-Kovács Krisztina 3245 

Recsk, Szent István út 12. szám alatti regisztrált belső ellenőr, mint megbízott vállalkozó által 

elkészített, BER-29-10/2019. számú, 2020-2023. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési 

tervet megismerte és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
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szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 30.§-ára figyelemmel a stratégiai belső ellenőrzési 

tervet az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Vígh Lászlóné jegyző 

 

 

4. napirendi pont: Közalkalmazotti kinevezés falugondnok munkakörbe 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Sági Ferenc: Egyelőre egy státusz létrehozásáról van szó, amelyet 2020. január 1-jétől 

szeretne betöltetni, a falugondnok az ő munkáját is tudná segíteni. 

 

Vígh Lászlóné: Ha a testület elfogadja a javaslatot, akkor a feladatra bért kell tervezni. 

 

Panyik Anita (aljegyző): A közalkalmazotti álláshelyet pályáztatni kell. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

Falugondnok státusz létrehozása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a falugondok álláshely 

létrehozására irányuló szóbeli előterjesztést és ennek alapján döntött arról, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján 

a falugondnoki feladatok ellátására teljes munkaidős álláshelyet hoz létre, az álláshely 

pályázat útján történő sikeres betöltésével egyidejűleg.  

Az új közalkalmazotti álláshely mielőbbi betöltése érdekében a Kjt. szerinti pályázatot ír ki, 

melynek előkészítésére felkéri az aljegyzőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, Panyik Anita aljegyző 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

200/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

Falugondnok státusz létrehozása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a falugondok álláshely 

létrehozására irányuló szóbeli előterjesztést és ennek alapján döntött arról, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján 

a falugondnoki feladatok ellátására teljes munkaidős álláshelyet hoz létre, az álláshely 

pályázat útján történő sikeres betöltésével egyidejűleg.  
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Az új közalkalmazotti álláshely mielőbbi betöltése érdekében a Kjt. szerinti pályázatot ír ki, 

melynek előkészítésére felkéri az aljegyzőt. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, Panyik Anita aljegyző 

 

 

5. napirendi pont: A 2020. évi közvilágítási célú villamos energia ár jóváhagyása 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Értesítés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselőket a közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árára 

vonatkozó értesítéséről. 

Ha ledes közvilágításra térnének át, a meglévő szerződést hogyan lehet lemondani? 

 

Panyik Anita: Javasolja, hogy a januári ülésen térjenek erre vissza, ez a közvilágítási energia 

2020. évi ára, nem az üzemeltetési szerződés. 
 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a közvilágítás 2020. évi 

villamosenergia-ellátás díjára vonatkozó határozati javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

A közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árának jóváhagyása  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KÖZVIL Első Magyar 

Közvilágítási Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) tájékoztatását a 

közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árára vonatkozóan.  

A Képviselő-testület a KÖZVIL Zrt. versenyeztetési eljárásában legkedvezőbb árat kínáló 

TRANSENERGO Hungary Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) villamos energia 

szolgáltató 23,50 Ft/kWh összegű ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

közvilágítási célú villamos energia 2020. évi biztosítására megkösse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

201/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

A közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árának jóváhagyása  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KÖZVIL Első Magyar 

Közvilágítási Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 9.) tájékoztatását a 

közvilágítási célú villamos energia 2020. évi árára vonatkozóan.  
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A Képviselő-testület a KÖZVIL Zrt. versenyeztetési eljárásában legkedvezőbb árat kínáló 

TRANSENERGO Hungary Kft. (székhely: 1133 Budapest, Váci út 110.) villamos energia 

szolgáltató 23,50 Ft/kWh összegű ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

közvilágítási célú villamos energia 2020. évi biztosítására megkösse. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

6. napirendi pont: Komplex fejlesztés a fürdő előtti parkban található WC blokk és 

környékén 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Tájékoztató anyag: csatolva 

 

Sági Ferenc: A fürdő előtti parkban található WC blokk és környékének rekultivációs tervét 

megkapták a képviselők. 15 év bérleti időt soknak tart, 10 évben gondolkodik, 

szándéknyilatkozatot kellene tenni. 

 

Huszár Beáta (alpolgármester): 5 évre nem lehetne? 

 

Péntek Zoltánné (képviselő): A parkhoz kapcsolódóan pályázat van folyamatban. A kettő 

ütheti egymást? A parkhoz nem kellene hozzányúlni. Jobban körül kellene járni ezt a tervet. 

 

Sági Ferenc: Teqball asztal is lenne. A park pályázatának ehhez nem lesz semmi köze. Ott 

lesznek új sétányok, átrendezés, a Start közmunkaprogramban lesz végrehajtva.  

 

Péntek Zoltánné: Ahhoz engedély kell. 

 

Sági Ferenc: Azt a kertész megmondja, elő kell készíteni azt a projektet is. 

 

Péntek Zoltánné: Nem érti, hogy miért kell ezzel ennyire sietni. A nyilvános WC eleve 

bontásra van ítélve.  

 

Sági Ferenc: Ez a probléma. 

 

Péntek Zoltánné: A strand régi bejáratánál van kinti rész. 

 

Koska Pál (lakosság részéről): Valóban ki van alakítva.  

 

Péntek Zoltánné: A rácsot a strandrészre is át lehet vinni. 

Ehhez a fejlesztéshez közművesítés is kell. 

 

Sági Ferenc: Nem az önkormányzat fizeti. 

 

Koska Pál: Az állam a turisztikai hivatal kialakítását nem támogatja? Konkurenciát teremtünk 

magunknak? 
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Vígh Lászlóné: Arra van lehetőség, hogy ha ezt az ötletet támogatja a testület, és 

felhatalmazást ad a polgármesternek a további tárgyalásokra.  

 

Varga Pál (lakosság részéről): Nem lehetne a strandnál kifelé nyitni egy két műszakos büfét? 

 

Sági Ferenc: Az új fürdővezetővel kell majd kialakítani. 

 

Varga Pál: Esténként sok turista keres élelmiszert. Étterem mindenképpen kell a falunak, az 

önkormányzatnak kellene üzemeltetnie. Munkahely mindenkinek kell, aki dolgozni akar. 

 

Sági Ferenc: Az ügyvezetőt kellett volna megkérdezni, nincs munkaerő, ezért dolgoztat 

diákmunkásokkal. 

Az automatát nem tartja konkurenciának. 

 

Koska Pál: Az az érdeke a vállalkozónak, hogy nyereségesen üzemeltesse. 

 

Panyik Anita: A közpark a törzsvagyon része, meg kell nézni, hogyan hasznosítható. 

 

Vígh Lászlóné: A park átalakításánál figyelembe kell venni, hogy fakivágásban nem a Siroki 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jár el, ezért időigényesebb az engedély megszerzése. 

 

Sági Ferenc: Ez tiszta. Januárban visszatérnek rá. 

 

Huszár Beáta: Milyen pályázat érinti a parkot a Leader-pályázaton kívül? 

 

Panyik Anita: A határmenti együttműködés pályázata Dereskkel. 

 

 

7. napirendi pont: Egyebek, bejelentések 

 

7.1. Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Ady E. u. 3. szám (96 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz, valamint közterület-bontási engedély 

 

Sági Ferenc: Egy újabb tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem érkezett, Ady Endre 

utcai ingatlan utólagos gázellátásához. 

 

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

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

202/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Ady E. u. 3. szám (96 hrsz.) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz, valamint közterület-bontási engedély 

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/1-332/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Ady E. u. 3. szám 
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(hrsz: 96) alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a 

bükkszéki 101 hrsz-ú közterület vonatkozásában 

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint  

közterület bontási engedélyt ad, 
 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-332/19 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 

 

 

7.2. Dr. Kovács László állatorvos megbízási díjának módosítása 

 

Sági Ferenc: Dr. Kovács László állatorvos havi megbízási díja évek óta változatlan, 2020. 

január 1-jétől 15.000,- Ft/hó összegért látná el a heti bükkszéki körnapját. Javasolja 

elfogadásra. 

 

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

Dr. Kovács László állatorvos megbízási díjának módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kovács László (3245 Recsk, Szent 

István út 12.) állatorvos megbízási szerződését az alábbiak szerint módosítja: 

2020. január 1-jétől a megbízási díjat 15.000,- Ft/hó összegben fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

203/2019. (XII.19.) önkormányzati határozat: 

Dr. Kovács László állatorvos megbízási díjának módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Kovács László (3245 Recsk, Szent 

István út 12.) állatorvos megbízási szerződését az alábbiak szerint módosítja: 

2020. január 1-jétől a megbízási díjat 15.000,- Ft/hó összegben fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított megbízási szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző  
 

 

 


