JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 24-én,
16,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott
rendkívüli ülésén.

Határozat száma

Tárgya

30/2020. (II.24.)

Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program
Kisprojekt Alap felhívására pályázat benyújtása vezető partnerként,
Deresk Község Önkormányzatával (Szlovákia) együttműködésben

31/2020. (II.24.)

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás, valamint közterületbontási engedély a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám (484 hrsz.) alatti
ingatlan gázellátását biztosító építési munkákhoz

32/2020. (II.24.)

Bükkszék, Egri út 28. szám (hrsz: 342) alatti ingatlanra bejegyzett
jelzálog törlésének engedélyezése

33/2020. (II.24.)

Magyar Kéményseprő Kft. kéményellenőrzési ajánlatának
elfogadása

34/2020. (II.24.)

Autódekoráció ajánlatának jóváhagyása
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Jelen vannak: Sági Ferenc polgármester
Huszár Beáta alpolgármester
Jeges Tamás képviselő
Magdus Szabolcs képviselő
Távolmaradását jelezte: Péntek Zoltánné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Ferenczi-Koska Vivien
Napirend:
1. Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap
felhívására pályázat benyújtása vezető partnerként, Deresk Község Önkormányzatával
(Szlovákia) együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
2. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, Rákóczi
F. u. (484 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásához
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
3. Táborvezetői állás betöltésével kapcsolatos döntések [a Mötv. 46. § (2) bekezdés b)
pontja esetén zárt ülésen]
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Sági Ferenc (polgármester): Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy egy képviselő
hiányzik, távolmaradását jelezte. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes,
javaslatot tesz a napirendi pontok elfogadására, azzal a módosítással, hogy az Egri út 28. szám
alatti ingatlanon fennálló jelzálogjog törlésére vonatkozó kérelmet és az önkormányzati
ingatlanok kéményellenőrzésére vonatkozó ajánlatot is javasolja tárgyalni. Az eredeti 3.
napirendi pontot pedig zárt ülésen tárgyalják, az érintett kérésére.
A képviselők a javaslatot támogatták, a polgármester szavazásra tette fel a módosított
napirendet:
Módosított napirend:
1. Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap
felhívására pályázat benyújtása vezető partnerként, Deresk Község Önkormányzatával
(Szlovákia) együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
2. Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a Bükkszék, Rákóczi
F. u. (484 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásához
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
3. Bükkszék, Egri út 28. szám (hrsz: 342) ingatlanon fennálló jelzálog törlésének
megvitatása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
4. Önkormányzati ingatlanok kéményellenőrzésére érkezett ajánlat megvitatása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
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Zárt ülésen:
Táborvezetői állás betöltésével kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi
pontok tárgyalását.
1. napirendi pont: Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program
Kisprojekt Alap felhívására pályázat benyújtása vezető partnerként, Deresk Község
Önkormányzatával (Szlovákia) együttműködésben
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban
Sági Ferenc: Átadja a szót Huszár Beáta alpolgármesternek.
Huszár Beáta: Röviden ismerteti a pályázat tartalmát, amelyet vezető partnerként, a szlovákiai
Deresk önkormányzatával együttműködésben kívánnak beadni. Ez a határmenti pályázat
körülbelül 8 millió forintos támogatást jelent, 25.000 Euro/partner támogatás alapján. Az önerő
15%, ami maximum 4 millió forintot jelent. Egy év a kivitelezési ideje. Már július 18-án
rendezvény lesz a sérült fiatalok számára, foglalkoztatóval, koncerttel. Az összeg már
tartalmazza az eszközbeszerzést, sátrakat, sörpadokat is.
Magdus Szabolcs: Véleménye szerint ez sokkal nagyobb feladat, többe fog kerülni.
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását
az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap
felhívására:
Határozati javaslat:
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap felhívására
pályázat benyújtása vezető partnerként, Deresk Község Önkormányzatával (Szlovákia)
együttműködésben
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Deresk Község
Önkormányzatával (Szlovákia) együttműködésben, vezető partnerként pályázatot nyújt be az
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap felhívása
alapján, közös rendezvények megvalósítására.
A Bükkszék Községi Önkormányzat részére igényelt támogatás 25.000 Euro, melyhez a
Képviselő-testület 15%, azaz 4.412 Euro saját forrást biztosít, az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Deresk polgármesterét
értesítse, valamint a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
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Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 4 igen szavazattal az
alábbi határozatokat hozta:
30/2020. (II.24.) önkormányzati határozat:
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap felhívására
pályázat benyújtása vezető partnerként, Deresk Község Önkormányzatával (Szlovákia)
együttműködésben
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Deresk Község
Önkormányzatával (Szlovákia) együttműködésben, vezető partnerként pályázatot nyújt be az
Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program Kisprojekt Alap felhívása
alapján, közös rendezvények megvalósítására.
A Bükkszék Községi Önkormányzat részére igényelt támogatás 25.000 Euro, melyhez a
Képviselő-testület 15%, azaz 4.412 Euro saját forrást biztosít, az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről Deresk polgármesterét
értesítse, valamint a pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
2. napirendi pont: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelem megvitatása a
Bükkszék, Rákóczi F. u. 3. szám (484 hrsz.) alatti ingatlan gázellátásához
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: csatolva
Sági Ferenc: A Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám (hrsz: 484) alatti ingatlan gázellátását biztosító
utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz kért a tervezőiroda kezelői és tulajdonosi
hozzájárulást, valamint közterület-bontási engedély.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot:
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület többségi 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2020. (II. 24.) önkormányzati határozat:
Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás, valamint közterület-bontási engedély a Bükkszék,
Rákóczi u. 3. szám (484 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/1-08/20 tervszámú dokumentáció alapján, a Bükkszék, Rákóczi u. 3. szám (hrsz: 484) alatti
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ingatlan gázellátását biztosító utólagos leágazó vezeték építési munkáihoz a bükkszéki 545
hrsz-ú közterület (Rákóczi utca) vonatkozásában
kezelői és tulajdonosi hozzájárulást, valamint
közterület bontási engedélyt ad,
az alábbi feltételekkel:
1. A munkálatokat a benyújtott, T/1-08/20 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
3. napirendi pont: Bükkszék, Egri út 28. szám (hrsz: 342) ingatlanon fennálló jelzálog
törlésének megvitatása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban, kérelem csatolva
Panyik Anita: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bükkszék, Egri út 28. szám alatti, 342
hrsz-ú ingatlanra 36.125 Ft összegű hagyatéki teher után jelzálog került bejegyzésre, melynek
jogosultja az önkormányzat. Az ingatlan adásvétele folyamatban van, a tulajdonos ügyvédje
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ezért kérelemmel fordult az önkormányzathoz annak megfizetése vagy törlése iránt. Mivel ez
16 éve történt, már elévült, ezért a jelzálogjog törlésére tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra teszi fel a bükkszéki 342 hrsz-ú
ingatlan tehermentesítését:
Határozati javaslat:
Bükkszék, Egri út 28. szám (hrsz: 342) alatti ingatlanra bejegyzett jelzálog törlésének
engedélyezése
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Békési Lajosné (szül.:
Almádi Mária) 3124 Zabar, Petőfi S. u. 106. és Nagy Henrietta (szül.: Nagy Henrietta) 3335
Bükkszék, Egri út 28. szám alatti lakosok tulajdonát képező, az Egri Járási Földhivatal ingatlannyilvántartásában a bükkszéki 342 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3335 Bükkszék, Egri
út 28. szám alatt található, 936 m2 területű ingatlan tulajdoni lapjának III.5. sorszáma alatt
Bükkszék Községi Önkormányzat jogosult javára hagyatéki hitelezőként 36.125 Ft erejéig
bejegyzett jelzálogjog törléséhez, a hagyatéki igény elévülésére figyelemmel.
A törléssel kapcsolatos költségeket teljes egészében a tulajdonos viseli, az önkormányzat ezzel
kapcsolatban semminemű kiadást nem vállal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájáruló
nyilatkozat megadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület többségi 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2020. (II.24.) önkormányzati határozat:
Bükkszék, Egri út 28. szám (hrsz: 342) alatti ingatlanra bejegyzett jelzálog törlésének
engedélyezése
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Békési Lajosné (szül.:
Almádi Mária) 3124 Zabar, Petőfi S. u. 106. és Nagy Henrietta (szül.: Nagy Henrietta) 3335
Bükkszék, Egri út 28. szám alatti lakosok tulajdonát képező, az Egri Járási Földhivatal ingatlannyilvántartásában a bükkszéki 342 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3335 Bükkszék, Egri
út 28. szám alatt található, 936 m2 területű ingatlan tulajdoni lapjának III.5. sorszáma alatt
Bükkszék Községi Önkormányzat jogosult javára hagyatéki hitelezőként 36.125 Ft erejéig
bejegyzett jelzálogjog törléséhez, a hagyatéki igény elévülésére figyelemmel.
A törléssel kapcsolatos költségeket teljes egészében a tulajdonos viseli, az önkormányzat ezzel
kapcsolatban semminemű kiadást nem vállal.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelzálogjog törléséhez szükséges hozzájáruló
nyilatkozat megadására.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
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4. napirendi pont: Önkormányzati ingatlanok kéményellenőrzésére érkezett ajánlat
megvitatása
Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester
Előterjesztés: szóban, ajánlat csatolva
Panyik Anita: A héten járt az Önkormányzatnál a Magyar Kéményseprő Szövetség képviselője,
melynek során egyedi árkalkulációt állított össze. A négy évvel ezelőtti vizsgálat áraival
összehasonlítva ez az ajánlat lényegesen kedvezőbb, ráadásul a kiszállási díjat csak egyszer kell
megfizetni, míg az előző vizsgálat során ingatlanonként kellett. A legutóbbi műszaki
felülvizsgálat 2016. év végén volt, tehát a négy év az idén jár le, javasolja, hogy az ellenőrzéssel
egyidejűleg azt is végeztesse el az önkormányzat. Szerződéskötési kötelezettséggel nem jár a
megbízás.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a Magyar
Kéményseprő Szövetség képviselőjének árajánlatát:
Határozati javaslat:
A Magyar Kéményseprő Szövetség kéményellenőrzési ajánlatának elfogadása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Kéményseprő
Kft. (2030 Érd, Diósdi út 32/b) ajánlatát az önkormányzati ingatlanok tüzelőberendezéseinek
kéményellenőrzésére, és úgy határozott, hogy elfogadja azt.
A Képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy a kéményellenőrzéssel egyidejűleg a
négyévenként szükséges műszaki felülvizsgálatot is elvégezteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület többségi 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2020. (II.24.) önkormányzati határozat:
A Magyar Kéményseprő Kft. kéményellenőrzési ajánlatának elfogadása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Kéményseprő
Kft. (2030 Érd, Diósdi út 32/b) ajánlatát az önkormányzati ingatlanok tüzelőberendezéseinek
kéményellenőrzésére, és úgy határozott, hogy elfogadja azt.
A Képviselő-testület úgy döntött továbbá, hogy a kéményellenőrzéssel egyidejűleg a
négyévenként szükséges műszaki felülvizsgálatot is elvégezteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munkák megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
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Magdus Szabolcs: Megérkezett a Citroen Nemo matricázására vonatkozó ajánlat is, a Herczeg
Reklámdekor Kft. ajánlata felrakással együtt bruttó 35.560 forint.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra teszi fel a Herczeg
Reklámdekor Kft. árajánlatát:
Határozati javaslat:
Autódekoráció ajánlatának jóváhagyása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Citroen
Nemo gépkocsi autódekorációjára a Herczeg Reklámdekor Kft-től (3300 Eger, Vécsey S. u.
26.) érkezett bruttó 35.560,- forint összegű ajánlatot jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Szavazás
A döntéshozatalban 4 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület többségi 4 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2020. (II.24.) önkormányzati határozat:
Autódekoráció ajánlatának jóváhagyása
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Citroen
Nemo gépkocsi autódekorációjára a Herczeg Reklámdekor Kft-től (3300 Eger, Vécsey S. u.
26.) érkezett bruttó 35.560,- forint összegű ajánlatot jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Sági Ferenc polgármester
Sági Ferenc: A táborvezetői állás betöltésével kapcsolatos napirendi pont tárgyalása a személyi
ügyben érintett kérésére zárt ülésen történik, ezért azt elrendeli.
Az ülés ezt követően zárt formában folytatódott, melyről külön jegyzőkönyv készült.
K.m.f.
Vígh Lászlóné
jegyző nevében és megbízásából:

Sági Ferenc
polgármester

Panyik Anita
aljegyző
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