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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 11-én, 

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

rendkívüli ülésén.  

 

Határozat száma Tárgya 

13/2020. (II.11.) 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós 

egyeztetése eredményéről 

14/2020. (II.11.) 
A polgármester szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyása 

15/2020. (II.11.) Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

16/2020. (II.11.) 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

17/2020. (II.11.) 
Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatásai 

árképzési elveinek meghatározása 

18/2020. (II.11.) 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. évi munkatervének jóváhagyása 

19/2020. (II.11.) 
Az „Eger Rallye” Autóversenyhez való hozzájárulás 

iránti kérelem megvitatásáról 

20/2020. (II.11.) Ügyintéző-adminisztrátor álláshely meghirdetéséről 

21/2020. (II.11.) 
Háziorvosi álláshely pályázati felhívásának 

kiegészítéséről 

22/2020. (II.11.) 
A 184/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat 

módosításáról 

23/2020. (II.11.) 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. 

nevelési évére történő jelentkezés eljárási rendje és a 

beiratkozás időpontjának meghatározása; az intézmény 

nyári zárva tartásának jóváhagyásáról 

24/2020. (II.11.) Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról 

25/2020. (II.11.) 

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás-, valamint közterület 

bontási engedély iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, 

Egri út 75. (770 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásáról 

26/2020. (II.11.) 

Előzetes hozzájáruló nyilatkozat a fürdő előtti parkban 

található WC blokk és környékére vonatkozó komplex 

fejlesztés megvalósítására 

27/2020. (II.11.) 

Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem 

benyújtására, a Környezettudatos kiállítóterek a Mátra 

túraútvonalain című projekt megvalósítására 
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Jelen vannak:  Sági Ferenc polgármester 

 Huszár Beáta alpolgármester 

 Jeges Tamás képviselő 

 Péntek Zoltánné képviselő 

 Magdus Szabolcs képviselő 

  

Tanácskozási joggal megjelent : Vígh Lászlóné jegyző 

         Panyik Anita aljegyző 

                   

 

Jegyzőkönyvvezető: Ferenczi-Koska Vivien 

 

Napirend: 

1. Táborvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása [a Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontja esetén zárt ülésen] 

Előterjesztő: Sági Ferenc 

2. Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Péntek Zoltánné, Ügyrendi összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot 

Vizsgáló Bizottság elnöke 

3. Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi I. fordulós tárgyalása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előadó: Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

4. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5. Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

6. 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

7. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. A 2020. évi rendezvénynaptár 

egyeztetése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

8. Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatási árainak meghatározása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

9. Egyebek 

 

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, melyet azzal a módosítással javasol elfogadására, hogy 

napirend előtt Sánta Istvánnak, a Bükkszék Termálfürdő Kft. ügyvezetőjének adjanak 

lehetőséget, majd a 2. napirendi ponttól kezdődjön a nyilvános ülés, az 1. napirendi pontot pedig 

ezt követően az érintettek kérésére zárt ülésen tárgyalják. Szavazásra teszi fel a módosított 

napirendet: 
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Szavazás  

 

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

tájékoztatót és a módosított napirendet: 

 

Módosított napirend: 

1. Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Péntek Zoltánné, Ügyrendi összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot 

Vizsgáló Bizottság elnöke 

2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi I. fordulós tárgyalása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előadó: Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

3. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

4. Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

5. 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

6. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. A 2020. évi rendezvénynaptár 

egyeztetése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

7. Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatási árainak meghatározása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

8. Egyebek 

 

Zárt ülés: 

1. Szociális kérelmek elbírálása 

2. Táborvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása [a Mötv. 46. § (2) 

bekezdés b) pontja esetén zárt ülésen] 

Előterjesztő: Sági Ferenc 

 

 

Sági Ferenc: Köszönti Sánta István ügyvezető urat és felkéri, hogy tájékoztassa a képviselő-

testületet az észrevételeiről, az eddig végzett munkájáról. 

 

Sánta István: Köszönti a polgármestert, a képviselő-testületet. Ismerteti a képviselő-testülettel 

az észrevételeit. A megoldandó problémákról, a takarításról, a dolgozók egységes ruházatáról 

már gondoskodott. Elmondja, milyen tervei vannak a jövőre nézve, kiemelve a 

reklámtevékenység szükségességét. A fürdőhöz kapcsolódóan a szálláshely, a reggeli és 

vacsora kérdése probléma, hiányoznak szolgáltatások. Szakmai és műszaki problémákkal is 

találkozott. A gépházban komolyabb műszaki javítások szükségesek, a szivattyú teljes 

rekonstrukciója. Gondolkozik a napelem kiépítésén. Az ivóvíz 20 millió forintba kerül, 

takarékossággal 10% megtakarítható. A gyermekmedence szűrőjét cserélni kell homokszűrőre. 

Irodavezetőt vett fel. A strandfürdő nem tud nyereséges lenni a 3 hónap alatt. 25 millió forint a 

villamos energia, 24 millió forint a gáz. Napelemes rendszerre 55%-os támogatási intenzitással 

lehet pályázni. A medencék fokozatos töltését kell megvalósítani. Költséghatékony 
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megoldásokat keres. A bérleti díjból kellene fejleszteni, a tulajdonos kötelezettsége. Ez az év 

nem lesz olyan nyereséges, mint az előző év, az elmaradt műszaki beavatkozások miatt. 

 

Zagyva Pál (a lakosság részéről): Megköszöni az alapos tájékoztatást. A szálloda ügyét 

beindították-e? 

 

Sági Ferenc: Az előző vezetés a fürdő területére tervezte, ő a Bányászüdülőt részesítené 

előnyben. A tulajdonos Rudas László február 25-én érkezik ide ingatlan-befektetőkkel. 

 

Keményné Pozsik Éva (lakosság részéről): Évek óta tapasztalták, hogy a nyári időszakban a 

fürdőben sok vendég nem jut szolgáltatásokhoz. Ha pár száz ember jön be, akkor nincs 

probléma, viszont 3000 főnél már nagy gond van. Nem tudnak inni, enni, büféknél sokáig kell 

sorba állni, mire ők jönnek, elfogy az étel. Erre föl lehetne készülni. 

 

Sánta István: A legtöbb kritika ezzel kapcsolatos. A kiszolgáló egységek színvonalát javítani 

kell, a dolgozókat érdekeltté kell tenni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén Sági Ferenc polgármester megköszöni Sánta István 

ügyvezető úrnak a beszámolóját.  

 

 

1. napirendi pont: Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről 

Előadó: Péntek Zoltánné, Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló 

Bizottság elnöke 

 

Péntek Zoltánné (bizottsági elnök): Tájékoztatja a testületet, hogy minden képviselő eleget 

tett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

 

A képviselő-testület a tájékoztatást határozathozatal mellőzésével tudomásul vette. 

 

 

2. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés I. fordulós 

tárgyalása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előadó: Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A testülettel valamennyi feladat tervezését együtt beszélték meg. Bozó Ferencné 

gazdálkodási előadó helyett Panyik Anita aljegyző összegzi a költségvetés tervezetében 

foglaltakat. 

 

Panyik Anita (aljegyző): Ismerteti a bevételi főszámokat, a kötelező feladatokhoz kapott 

fontosabb állami támogatásokat. Elmondja továbbá, hogy a testület által kimunkált 

számadatokban nincs tehát változás, az előterjesztésből kiemeli a jelentősebb dologi 

kiadásokat, valamint a felhalmozási kiadásokat. A Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetése a központi támogatás összege hiányában továbbra sem ismert. 

 

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: 

 

13/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. fordulós egyeztetése eredményéről 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének első fordulós tárgyalásában áttekintette a központi költségvetési bevételeket 

és a rendelkezésre álló adatok alapján elkészült indoklási lapokat. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés tervezetét 2020. 

március 15-ig ismételten a Képviselő-testület elé terjessze. 

A költségvetés tovább tervezéséhez a Képviselő-testület az alábbiakról dönt: 

a) 2020. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet. 

b) A személyi juttatásokat a kötelező illetmény- és béremelésen felül nem emeli meg. 

c) Közbeszerzési eljárást a 2020. évi közbeszerzési terv szerint folytat le. 

d) Az intézményi térítési díjakat a költségvetés zárószavazásáig felülvizsgálja. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester, Vígh Lászlóné jegyző, Bozó Ferencné gazdálkodási előadó 

 

 

3. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Javasolja az előterjesztés szerinti ütemezést elfogadásra. 

 

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: 

 

14/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Sági Ferenc főállású polgármester 2020. 

évi nap szabadságának ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 
jan. febr. márc ápr. máj. jún. júl. aug. szept okt. nov. dec. rendk össz. 

3 2 3 3 3 3 8 8 3 2 2 3 5 48 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a polgármester szabadságolási 

engedélyét a fenti ütemezés szerint aláírja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős: Huszár Beáta alpolgármester 

 

 

4. napirendi pont: Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: Az őszi véleményezésben foglaltakhoz képest nincs változás, javasolja az 

előterjesztés szerinti ütemezést elfogadásra. 

 

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: 

 

15/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Az általános iskolai körzethatárok Bükkszék települést érintő tervezetének elfogadása 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24.§ (1), (1a), (1b) bekezdéseire hivatkozással 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központ által 

készített, a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok Bükkszék települést 

érintő tervezetének tartalmát elfogadja: 

A siroki Országh Kristóf Általános Iskola (OM azonosító: 031521, székhely: 3332 Sirok, 

Borics Pál út 2.) beiskolázási körzetéhez tartozik Sirok, Bükkszék, Szajla és Terpes községek 

teljes közigazgatási területe. 

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

a Hatvani Tankerületi Központot. 
 

Határidő: 2020. február 15. 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

5. napirendi pont: 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előadó: Péntek Zoltánné 

Előterjesztés: csatolva 

 

Péntek Zoltánné: A 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv a Faluház programjait és a 

községi rendezvényeket tartalmazza, milyen csoportok, milyen gyakorisággal valósítják meg 

programjaikat. Ez alapján készült el a település 2020. évi rendezvényterve is.  

 

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

javaslatot: 
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Határozati javaslat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervére vonatkozó előterjesztést 

a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

A Képviselő-testület a szolgáltatási tervet egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi 

rendezvényterveként is jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatási terv közzétételére. 

 

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: 

 

16/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervének elfogadása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2020. évi közművelődési szolgáltatási tervére vonatkozó előterjesztést 

a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

A Képviselő-testület a szolgáltatási tervet egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi 

rendezvényterveként is jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgáltatási terv közzétételére. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

7. napirendi pont: Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. A 2020. évi rendezvénynaptár 

egyeztetése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előadó: Péntek Zoltánné 

 

Péntek Zoltánné: Amint az előző napirendi pontnál elmondta, a rendezvénynaptár azonos a 

közművelődési szolgáltatási tervvel. Minden hónapra terveztek valamilyen programot.  

Elmondja még, hogy minden évben lehetőség van támogatást szerezni egy-egy kulturális 

közösség számára. Tavaly az ivádi színjátszók kaptak támogatást, idén szeretné megpályázni a 

bükkszéki irodalmi kör támogatását. 
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8. napirendi pont: Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatási árainak 

meghatározása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: szóban 

 

Sági Ferenc: A szállás ÁFA-ja csökken, de javasolja, hogy a költségek növekedése miatt a 

bruttó árat ne változtassák meg. Az étkezés árait viszont a bérek és a nyersanyag árának 

növekedése miatt növelni kell, 10%-os emelést javasol. 

 

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

 

Határozati javaslat: 

Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatásai árképzési elveinek meghatározása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati 
szálláshelyek bruttó értékesítési árát nem módosítja, a bérek emelkedéséből eredő változást a 
2020. január 1-jétől hatályos ÁFA-csökkenés összegével kompenzálja. 

A Képviselő-testület az Ifjúsági Tábor vendéglátási díjait átlagosan 10%-kal emeli. 

A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadóját az 

Ifjúsági Tábor étkezési díjainak fenti árképzési elv szerinti kimunkálására, a polgármestert 

annak az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárószavazásáig való előterjesztésére. 
 
Felelős: Sági Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. évi költségvetés zárószavazása 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

17/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Az Ifjúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatásai árképzési elveinek meghatározása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati 
szálláshelyek bruttó értékesítési árát nem módosítja, a bérek emelkedéséből eredő változást a 
2020. január 1-jétől hatályos ÁFA-csökkenés összegével kompenzálja. 

A Képviselő-testület az Ifjúsági Tábor vendéglátási díjait átlagosan 10%-kal emeli. 

A Képviselő-testület felkéri a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodási előadóját az 

Ifjúsági Tábor étkezési díjainak fenti árképzési elv szerinti kimunkálására, a polgármestert 

annak az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárószavazásáig való előterjesztésére. 
 
Felelős: Sági Ferenc polgármester 

Határidő: 2020. évi költségvetés zárószavazása 
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9. napirendi pont: Egyebek 

 

9.1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A munkaterv a már ismert, jellemzően évente ismétlődő, jogszabályi 

kötelezettségből és az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó napirendi pontokat tartalmazza, 

az ezekhez előírt határidők alapján. 

 

Vígh Lászlóné (jegyző): Év közben is lehet egyéb napirendi pontokat kitűzni, munkatervtől 

függetlenül. 

 

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: 

 

18/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének jóváhagyása 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2020. évi munkatervére vonatkozó írásos előterjesztést a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

melléklet a 18/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz 

 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. évi munkaterve 

 

A testület rendes ülései az aktuális hónap utolsó keddi napján kerülnek megtartásra általánosan 

16.00 órai kezdettel. 

Napirend előtt: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti 

fontosabb intézkedésekről 

 

Február: 

1. Jelentés a képviselői vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítéséről 

előadó: Ügyrendi Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság 

elnöke 

2. Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetének I. fordulós 

tárgyalása (2020. február 15-ig) 

előterjesztő: polgármester, jegyző 



10 

 

3. A polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyása 

előterjesztő: polgármester 

4. Az általános iskolai felvételi körzetek véleményezése 

előterjesztő: polgármester 

5. 2020. évi közművelődési szolgáltatási terv jóváhagyása 

előterjesztő: polgármester 

6. Táborvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 

előterjesztő: polgármester 

7. Az Ijfúsági Tábor és a Kemping 2020. évi szolgáltatási árainak meghatározása 

előterjesztő: polgármester 

8. Felkészülés az idegenforgalmi szezonra. A 2020. évi rendezvénynaptár egyeztetése 

előterjesztő: polgármester 

9. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek megvitatása 

előterjesztő: polgármester 
 

Március: 

1. Beszámoló Bükkszék község tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 

előadó: Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 

2. Az önkormányzat 2019-2024 önkormányzati ciklusra szóló gazdasági 

programjának megalkotása 

előterjesztő: polgármester 

3. Bükkszék Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
(2020. március 15-ig) 

előterjesztő: polgármester, jegyző 

4. A 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása 

előterjesztő: polgármester 

5. Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

előterjesztő: jegyző 

6. 2019. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek beszámolója 

a támogatás felhasználásáról 

előadó: civil szervezetek vezetői 

7. Helyi önszerveződő civil szervezetek működési célú támogatásának megvitatása 

előterjesztő: polgármester 

8. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek megvitatása 

előadó: polgármester 
 

Április: 

1. Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről 

előadó: Pétervásárai Rendőrőrs parancsnoka 
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2. Beszámoló a körzeti védőnői tevékenységről 

előadó: körzeti védőnő 

3. A 2019. évi közbeszerzések éves statisztikai összegzésének elfogadása 

előterjesztő: jegyző 

4. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek megvitatása 

előterjesztő: polgármester 
 

Május: 

1. Átfogó értékelés a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

előterjesztő: jegyző, gyermekjóléti szolgálat vezetője, gyermekjóléti központ vezetője 

2. Beszámoló a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről, 

működési tapasztalatairól 

előterjesztő: jegyző 

3. Az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

előterjesztő: polgármester 

4. Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

előterjesztő: polgármester, jegyző 

5. Bükkszék Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló (zárszámadás) előterjesztése 

előterjesztő: polgármester, jegyző 

6. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek megvitatása 

előterjesztő: polgármester 
 

Taggyűlés keretében: 

1. A Bükkszék Termálstrand Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

jóváhagyása 

előadó: ügyvezető, előzetesen véleményezi: Felügyelő Bizottság 

2. A Bükkszék Termálstrand Kft. 2020. évi üzleti tervének jóváhagyása 

előadó: ügyvezető, előzetesen véleményezi: Felügyelő Bizottság 

3. Egyebek (Számviteli Politika, szabályzatok felülvizsgálata) 
 

Augusztus: 

1. Döntés a 2020/2021. tanévre a tanévkezdési támogatásokról 

előterjesztő: polgármester 

2. A 2021-2035 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása az I-13-Á-6 

azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-rendszer” és az SZ-24-B-1 azonosítószámú 

„Bükkszék szennyvízrendszer” megnevezésű víziközmű-rendszerek 

vonatkozásában 

előterjesztő: polgármester 
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Október: 

1. A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2019/2020. nevelési évről szóló 

beszámolójának megvitatása 

előterjesztő: polgármester, előadó: intézményvezető 

2. Az önkormányzat és intézménye 2019. évi költségvetésének módosítása 

előterjesztő: polgármester 

3. Szociális tüzelőanyag igénylés feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 

jóváhagyása 

előterjesztő: polgármester 

4. Bükkszék község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

előterjesztő: polgármester, előadó: esélyegyenlőségi referens 

5. Luca-nap szervezésével kapcsolatos egyeztetés 

előterjesztő: polgármester 

6. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek megvitatása 

előterjesztő: polgármester 
 

November: 

1. A helyi adók fajtáinak és -mértékének felülvizsgálata 

előterjesztő: polgármester 

2. Az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési munkatervének megvitatása 

előterjesztő: polgármester 

3. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megvitatása 

előterjesztő: polgármester 

4. Megállapodás a 2021. évi közétkeztetési szolgáltatásra 

előterjesztő: polgármester 

5. A közvilágítási szerződés felülvizsgálata 

előterjesztő: polgármester 

6. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (Strand, Ifjúsági Tábor, 

Kemping) 

előterjesztő: polgármester; előadó: ügyvezető, táborvezető 

7. Az Ifjúsági Tábor 2021. évi szolgáltatási díjainak meghatározása 

előterjesztő: polgármester; előadó: táborvezető 

8. A Kemping 2021. évi szolgáltatási díjainak meghatározása 

előterjesztő: polgármester 

9. Egyebek 
 

Zárt ülés: 

Szociális kérelmek; egyéb szociális döntések (szociális tüzelőanyag juttatás, 

Mikulás csomag, idősek karácsonyi juttatása stb.) 

előterjesztő: polgármester 
 

Közmeghallgatás tervezett időpontja: 2020. április hó 



13 

 

 

9.2. Az „Eger Rallye” Autóversenyhez való hozzájárulás iránti kérelem megvitatása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A Kelet-Autósport Kft. az „Eger Rallye” autóverseny 2020. március 27-29. közötti 

megrendezéséhez kért hozzájárulást.  

 

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: 
 

19/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

„Eger Rallye” Autóversenyhez hozzájáruló nyilatkozat kibocsátása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Kelet-Autósport Kft. (3525 

Miskolc, Kazinczy u. 10. fszt. 3.) által megrendezésre kerülő „Eger Rallye” autóverseny –amely 

a Magyar Nemzeti Bajnokság I. fordulója és egyben nyitófutama- 2020. március 27-29. közötti 

megrendezéséhez. 

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

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

9.3. Egyéb döntések 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A képviselő-testület 2019. év végén falugondnoki státusz létrehozásáról döntött, 

ehhez azonban a szolgálatot egyelőre nem tudja létrehozni az Önkormányzat, nincsenek meg a 

tárgyi feltételek hozzá. Ezért a létrehozott státuszt egyelőre ügyintéző-adminisztrátor 

munkakörként javasolja meghirdetni. 

 

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: 
 

20/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Ügyintéző-adminisztrátor álláshely meghirdetése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal pályázatot ír ki ügyintéző-adminisztrátor állás betöltésére. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az álláshirdetés haladéktalan közzétételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

melléklet a 20/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz 

 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

ügyintéző-adminisztrátor állás betöltésére. 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, Dobó István út 1. 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: adminisztrációs feladatok segítése; közfeladatot 

ellátó dolgozók munkájának irányítása és tevékenységük adminisztrálása; a polgármester által 

kiadott feladatok ellátása. 

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

Pályázati feltételek: 

 legalább középfokú végzettség, 

 cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 

 

Előnyt jelent: 

 önkormányzati feladatellátás területén szerzett szakmai gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes önéletrajz, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 végzettséget igazoló okmányok másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó 

anyagát, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés 

tartását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. március 5-től 
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A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 3. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi 

Önkormányzat Sági Ferenc polgármesternek címezve, 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A 

borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: ügyintéző-adminisztrátor 

 

Érdeklődni: személyesen Sági Ferenc polgármesternél 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. szám 

alatt, vagy a 36/361-013, illetve 30/630-9931 telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a Bükkszék Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete személyesen hallgatja meg, és dönt a kinevezéséről. A pályázati kiírásnak 

nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 4. 

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

 kozigallas.gov.hu  

 Bükkszék község honlapja 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

9.4. Háziorvosi álláshely pályázati felhívásának kiegészítése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A testület előzetes egyeztetése alapján legalább az egyik szolgálati lakás 

belátható időn belül rendbe hozható, és ezzel kedvezőbb feltétételeket tud kínálni a háziorvosi 

pályázatban. A pályázat ismételt meghirdetését ezzel a kiegészítéssel, 2020. március 31-i 

benyújtási határidővel javasolja közzétenni. Javasolja továbbá, hogy a Magyar Orvosi Kamara 

oldalán is jelentessék meg a pályázatot. A benyújtási határidőt a határozati javaslat nem 

tartalmazta, ezért az ezzel kiegészített javaslat jóváhagyását kéri. 

 

Vígh Lászlóné: A háziorvosi körzet másik két településére, Szajlára és Terpesre a változtatásról 

egy tájékoztatást kell küldeni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati 

javaslatot: 

 

Határozati javaslat: 

Háziorvosi álláshely pályázati felhívásának kiegészítése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2019. (XII.26.) önkormányzati 

határozatával a bükkszéki háziorvosi felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes 

települések területe) háziorvosi feladatainak vállalkozói formában való ellátására 

meghirdetetett pályázati felhívását kiegészíti az alábbi tartalommal: 
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1. A felhívás „Egyéb információk” része kiegészül az alábbi szövegrésszel: „Az 

önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít.” 

2. A benyújtási határidő: 2020. március 31. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított pályázati felhívás 

közzétételére a www.bukkszek.hu oldalon, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán 

(www.mok.hu ). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

21/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Háziorvosi álláshely pályázati felhívásának kiegészítése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 176/2019. (XII.26.) önkormányzati 

határozatával a bükkszéki háziorvosi felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes 

települések területe) háziorvosi feladatainak vállalkozói formában való ellátására 

meghirdetetett pályázati felhívását kiegészíti az alábbi tartalommal: 
 

1. A felhívás „Egyéb információk” része kiegészül az alábbi szövegrésszel: „Az 

önkormányzat igény esetén szolgálati lakást biztosít.” 

2. A benyújtási határidő: 2020. március 31. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított pályázati felhívás 

közzétételére a www.bukkszek.hu oldalon, valamint a Magyar Orvosi Kamara weboldalán 

(www.mok.hu ). 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

9.5. Bozó Ferencné szabadság elszámolása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Panyik Anita: A 2019. november 26-i ülésén döntött a képviselő-testület Bozó Ferencné 2015-

2018. évi ki nem vett szabadságainak megváltásáról, amely közelgő nyugdíjazására tekintettel 

vár mielőbbi rendezésre. A Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya 

felé felterjesztett jegyzőkönyv tévesen a 2017-2018. évek ki nem vett szabadságát tartalmazza, 

és az előterjesztett 56 nap helyett 55 nappal. A köztisztviselő kérelmének a testület teljes 

egészében helyt adott, ezért szükséges a határozat javítása, az előterjesztés szerinti 

módosítással. 

 

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

http://www.bukkszek.hu/
http://www.mok.hu/
http://www.bukkszek.hu/
http://www.mok.hu/
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Szavazás  
 
A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 
 

22/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

A 184/2019. (XI.26.) önkormányzati határozat módosítása 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 184/2019. (XI.26.) önkormányzati 

határozatával döntött Bozó Ferencné, a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőjének a 2015-2018. évi ki nem vett szabadságainak rendezésére vonatkozó 

kérelméről.  

A Képviselő-testület a kérelemnek helyt adó döntésében szereplő adminisztrációs hiba miatt a 

határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

A Képviselő-testület a kérelemnek helyt ad és köztisztviselő 2015-2018. években ki nem vett 

56 nap 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 
 

 

9.6. A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évére történő jelentkezés eljárási 

rendje és a beiratkozás időpontjának meghatározása; az intézmény nyári zárva tartásának 

jóváhagyása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Javasolja a beiratkozás időpontjára és a nyári zárva tartásra vonatkozó javaslat 

jóváhagyását. 

 

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: 
 

23/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda 2020/2021. nevelési évre történő beiratkozás 

időpontjának meghatározásáról 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi határozatot hozta: 

A Képviselő-testület 
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1.) a Bükkszéki Napköziotthonos Óvodába történő beiratkozás időpontját 2020. április 22-23. 

közötti időszakra, naponta 8 és 12 óra között jelöli ki. A beiratkozás helye: Bükkszéki 

Napköziotthonos Óvoda székhelye (3335 Bükkszék, József A. u. 2.). 

2.) felkéri a polgármestert, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1a) 

bekezdésében előírtaknak megfelelve – a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal – 

az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló 

közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat és az intézmény honlapján, és a 

hivatal hirdetőtábláján. 

3.) felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről haladéktalanul értesítse az 

érintett intézmény vezetőjét. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

melléklet a 23/2020. (II.11.) önkormányzati határozathoz: 

 

HIRDETMÉNY ÓVODAI JELENTKEZÉSRE 

A BÜKKSZÉKI NAPKÖZIOTTHNOS ÓVODA INTÉZMÉNYBE 

a 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE 

 

ÓVODAI BEIRATÁS  

IDŐPONTJA: 

2020. április 22-23. (szerda-csütörtök) 8-12 óra között 

 

HELYSZÍNE: 
 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda székhelye 

 

(3335 Bükkszék, József A. u. 2.) 

 

Az óvoda felvételi körzete: Bükkszék község közigazgatási területe.  

 

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:  

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,  

- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,  

- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, 

- a gyermek esetleges tartós betegségét igazoló dokumentumok, 

- a gyermek TAJ kártyája 

 
Az óvoda a sajátos nevelési igényű gyermekek közül - a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján - mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
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zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekek óvodai ellátását biztosítja. 

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2020. május 22-ig írásban 

megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.  

A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat 

Bükkszék Község Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A 

jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy 

megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.  

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a 

szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, 

szabálysértést követ el.  

 

 

Panyik Anita: A Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda zárva tartása idején, júliusban a szülők 

Szajlán és Sirokban is igénybe vehetik a gyermekfelügyeletet. 

 

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: 

 

24/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásáról 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda (3335 

Bükkszék, József A. u. 2.) nyári zárva tartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

2020. július 1. (szerda)- 2020. július 31. (péntek) 

A Képviselő-testület megbízza az intézmény vezetőjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának 

időszakáról tájékoztassa a szülőket. 

 

Felelős: intézményvezető 

Határidő: azonnal 
 

 

9.7. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás-, valamint közterület bontási engedély iránti kérelem 

megvitatása a Bükkszék, Egri út 75. (770 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásához 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: A Bükkszék, Egri út 75. szám alatti ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó 

vezeték építési munkáihoz kért tulajdonosi és kezelői hozzájárulást, valamint közterület bontási 

engedélyt az N+F Mérnökiroda Kft. 
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Panyik Anita: A műszaki megoldás a Völgy utca felől történik, ezért az önkormányzat 

hozzájárulása szükséges. 

 

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: 

 

25/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás a Bükkszék, Egri út 75. szám (770 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/1-417/19 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Egri út 75. szám (hrsz: 770) alatti 

ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a bükkszéki 832 

hrsz-ú közterület (Völgy utca) vonatkozásában 

 

kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint  

közterület bontási engedélyt ad, 
 

az alábbi feltételekkel: 

 

1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-417/19 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. 
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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 
 

 

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

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: szóban, fejlesztési terv csatolva 

 

Sági Ferenc: A 2019. december 19-én tartott testületi ülésen már tárgyalta a testület a nyilvános 

WC és környéke komplex fejlesztését. Most ismét szeretné, ha átbeszélné a képviselő-testület. 

 

Magdus Szabolcs (képviselő): Véleménye szerint nincs semmi haszna. 

 

Sági Ferenc: A környéken Bükkszéken lenne az első elektromos autó töltőállomás. 

 

Vígh Lászlóné: Amennyiben a képviselő-testület támogatja a fejlesztést, akkor most 

szándéknyilatkozatot, előzetes hozzájáruló nyilatkozatot adjon csak, felhatalmazást az 

előkészítésre. Telekalakítás lesz szükséges, a vagyonrendelet módosításával is jár. Az 

önkormányzatnak szerződése van ügyvéddel, mindenképpen az ügyvédi iroda 

közreműködésével kell lebonyolítani. 

 

Panyik Anita: Változtak a feltételek? 

 

Sági Ferenc: Ez majd a szerződésben lesz meghatározva. 

 

Varga Pál (lakosság részéről): Ezt az Önkormányzat nem tudja megvalósítani pályázatból vagy 

önerőből? 

 

Sági Ferenc: Nem volt senki más, aki ajánlotta volna a segítségét. Mindenki azon van, hogy 

belé kössön. 

 

Koska Pál (lakosság részéről): Nem azért vannak itt. Őt eddig nem kereste senki. Az 

építőiparban, valamint a kivitelezésben tudna segíteni. 

 

Zagyva Pál (lakosság részéről): Varga Pál azt kérdezte, hogy 100%-os támogatással ide lehetne-

e hozni a fejlesztést? 

 

Huszár Beáta: Jelenleg nincs ilyen jellegű pályázat önkormányzatok részére. 

 

Sági Ferenc: Mindenkitől szívesen veszi a segítséget. 

 

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

Előzetes hozzájáruló nyilatkozat a fürdő előtti parkban található WC blokk és környékére 

vonatkozó komplex fejlesztés megvalósítására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fekete Sándor írásos 

javaslatát a Bükkszék 232 hrsz-ú közpark terültén lévő WC blokk és környékére vonatkozó 

komplex fejlesztésének megvalósítására, és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület előzetes hozzájáruló nyilatkozatot bocsát ki annak érdekében, hogy a 

polgármester a fejlesztéshez igényelt, az önkormányzat törzsvagyonába tartozó terület 

hasznosításához kapcsolódó elkészítő munkákat, további egyeztetéseket lefolytassa. 

A Képviselő-testület a fejlesztéshez való hozzájárulását abban az esetben adja meg, ha az 

érintett terület megosztásának akadálya nincs, a fejlesztéshez kapcsolódó költségek, annak 

viselői és a bevételek ismertté válnak, valamint az önkormányzat ügyvédje által áttekintett 

szerződés-tervezet rendelkezésre áll. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  

 

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

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

26/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Előzetes hozzájáruló nyilatkozat a fürdő előtti parkban található WC blokk és környékére 

vonatkozó komplex fejlesztés megvalósítására 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Fekete Sándor írásos 

javaslatát a Bükkszék 232 hrsz-ú közpark terültén lévő WC blokk és környékére vonatkozó 

komplex fejlesztésének megvalósítására, és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselő-testület előzetes hozzájáruló nyilatkozatot bocsát ki annak érdekében, hogy a 

polgármester a fejlesztéshez igényelt, az önkormányzat törzsvagyonába tartozó terület 

hasznosításához kapcsolódó elkészítő munkákat, további egyeztetéseket lefolytassa. 

A Képviselő-testület a fejlesztéshez való hozzájárulását abban az esetben adja meg, ha az 

érintett terület megosztásának akadálya nincs, a fejlesztéshez kapcsolódó költségek, annak 

viselői és a bevételek ismertté válnak, valamint az önkormányzat ügyvédje által áttekintett 

szerződés-tervezet rendelkezésre áll. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
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9.9. Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására, a Környezettudatos 

kiállítóterek a Mátra túraútvonalain című projekt megvalósítására 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: szóban, konzorciumi megállapodás tervezet csatolva 

 

Sági Ferenc: Lehetőség nyílik TOP-forrásra támogatási kérelmet benyújtani konzorciumi 

partnerként, melyből Bükkszéken kilátó és tanösvény, valamint eszközbeszerzés kerülne 

megvalósítására. A projekt fő célja, hogy a már meglévő vagy épp folyamatban levő turisztikai 

projekteket összekapcsolja és egy közös nagy marketinggel megtámogassa, ezzel is növelve a 

térségbe érkezők számát, ezáltal élénkítő hatással legyen a gazdaságra. A konzorciumvezető az 

Equtium Castra Kft., partnere Sirok és Bükkszék önkormányzata. A támogatási kérelem címe: 

Környezettudatos kiállítóterek a Mátra túraútvonalain. 100%-os támogatási intenzitás mellett a 

Bükkszékre jutó támogatás 50.800.000 Ft.  

 

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

 

Határozati javaslat: 

Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására, a Környezettudatos kiállítóterek 

a Mátra túraútvonalain című projekt megvalósítására 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat az Equtium Castra Kft. konzorciumvezető és a Sirok Községi 

Önkormányzat partnereként konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtson be a 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, TOP-1.2.1-

16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című felhívásra, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák.  

2. A támogatási kérelem címe: Környezettudatos kiállítóterek a Mátra túraútvonalain  

3. A támogatási kérelem saját erő biztosítását nem igényli. 

4. A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodás tartalmát jóváhagyja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

27/2020. (II.11.) önkormányzati határozat: 

Konzorciumi megállapodás támogatási kérelem benyújtására, a Környezettudatos kiállítóterek 

a Mátra túraútvonalain című projekt megvalósítására 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy az 

önkormányzat az Equtium Castra Kft. konzorciumvezető és a Sirok Községi 

Önkormányzat partnereként konzorcium keretében támogatási kérelmet nyújtson be a 
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Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett, TOP-1.2.1-

16 kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 

című felhívásra, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös 

együttműködéssel megvalósítsák.  

2. A támogatási kérelem címe: Környezettudatos kiállítóterek a Mátra túraútvonalain  

3. A támogatási kérelem saját erő biztosítását nem igényli. 

4. A Képviselő-testület a konzorciumi megállapodás tartalmát jóváhagyja. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás 

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  
 

 

 

 


