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JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 5.-én 16.00 órakor 
tartott nyílt ülésén.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Határozat száma Tárgya 
  
128/2011.(VII.05.) Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulás 

beszámolójának elfogadásáról 
129/2011.(VII.05.) 2011. II. félévi munkatervről 
130/2011.(VII.05.) Közbeszerzési szabályzatról 
131/2011.(VII.05.) Orvosi rendelő csempézéséről 
132/2011.(VII.05.) Mozgóárusításról 
133/2011.(VII.05.) Siófoki Földhivatalhoz benyújtott fellebbezés 

visszavonásáról 
134/2011.(VII.05.) Orosz Sándorné kérelméről 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
                        Dr. Katona Miklósné képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 
 Orosz Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné körjegyző 
 
Megívott vendég: Panyik Anita Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezet vezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Szepesi Orsolya 
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy minden képviselő jelen van a 
testület így határozatképes. Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, 
kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal elfogadta a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását. 
 
I. napirendi pont: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának tevékenységéről szóló 
tájékoztatás 
 
Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának 2010. október 1. és 2011. június 
30. között végzett tevékenységéről szóló beszámolót a testület tagjai írásban megkapták. Panyik 
Anitának köszönjük szépen a mindenre kiterjedő, komplett beszámolót. Aki a beszámolt elfogadja, 
kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
128/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a Pétervásárai Kistérség Többcélú 
Társulásának 2010.10.01. - 2011.06.30. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló 
beszámolót. A testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Pétervásárai Kistérség 
Többcélú Társulását értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Panyik Anita távozik az ülésről. 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Község Önkormányzat II. félévi munkatervének megtárgyalása 
 
Zagyva Ferencné: A munkatervet megkapták a testület tagjai. Van valakinek javaslata, kiegészítése 
a munkaterv pontjaihoz? A munkaterv minden hónapra előre rögzíti a testületi ülés főbb pontjait, de 
természetesen az idő közben felmerülő, előre nem látható feladatokkal a munkaterv hónapról-
hónapra kiegészül.  Ha nincs kiegészítés, aki az önkormányzat 2011. év II. félévi munkatervét 
elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
129/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi II. félévre az alábbi munkatervet 
fogadja el: 
2011. augusztus hónap: 
1. Az iskolakezdési támogatás elvi feltételeinek meghatározása 
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2. Egyebek. 
2011. szeptember hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2011. évi I. féléves költségvetési beszámolójának 

elfogadása 
2. Egyebek.  
3. Az iskolakezdési támogatások megítélése (zárt ülés) 
2011. október hónap: 
1. Beszámoló az idegenforgalmi idény tapasztalatairól (táborvezető, kempingvezető, strand 

ügyvezető) 
2. Ifjúsági Tábor és Camping térítési díjainak meghatározása 
3. Egyebek 
2011. november hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolójának 

elfogadása. 
2. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
3. 2012. évi közüzemi díjak meghatározása 
4. Egyebek. 
2011. december hónap: 
1. Bükkszék Község Önkormányzata 2012. évi I. féléves munkatervének elfogadása 
2. Egyebek.  
Felhívja a testület a polgármester figyelmét, hogy a fentiekben szereplők szerint hívja össze a 
testületi üléseket. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
III. napirendi pont: Egyebek 
 
 
K ö z b e s z e r z é s i  s z a b á l y z a t r ó l 
 
Zagyva Ferencné: A közbeszerzési szabályzatot mindenki megkapta, a körjegyző asszony kívánja 
kiegészíteni? 
 
Tarjányi Lászlóné: Javaslom a testület tagjainak elfogadásra. 
 
Dr. Katona Miklósné: Ilyen szabályzatunk eddig még nem volt? 
 
Tarjányi Lászlóné: De volt, egy rövid elég szűkszavú szabályzatunk. Úgy gondoltam a 
strandberuházás előtt az önkormányzatnak szükséges egy bővebb, több részletre kitérő 
közbeszerzési szabályzattal rendelkezni. Több település közbeszerzési szabályzatát átnézve, 
összeállítottam egy tervezetet, melyet Dr. Kónya Tamás ügyvéd úr is áttanulmányozott.  
 
Orosz Sándor: Ezen közbeszerzési szabályzat alapján bíráljuk el a beruházást? 
 
Zagyva Ferencné: Igen.  
 
Orosz Sándor: A közbeszerzési eljárás jelenleg hol tart? 
 
Zagyva Ferencné: Elég valószínű, hogy napokon belül el lehet indítani a projekt menedzsmentre, a 
műszaki ellenőrre a közbeszerzési eljárást, ezért még rendkívüli testületi ülést tartani fogunk a 
napokban. Az elmúlt időszakban elég sok jogszabály megváltozott, amelyeknek meg kell felelnünk.  
Kiderült például, hogy a műszaki ellenőr mellé szükséges felkérni egy független mérnököt. 
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Orosz Sándor: Hány embernek kell még fizetni? A testületnek van abba beleszólási lehetősége, 
hogy kiket foglalkoztassunk? 
 
Zagyva Ferencné: Nincs, ezek kikötések, hogy ilyen szakemberekre, egy ilyen nagy beruházáshoz 
szükség van. 
 
Orosz Sándor: A közbeszerzési kiírásokba a testület mennyire tud beleszólni? 
 
Zagyva Ferencné: A közbeszerzési kiírásokat a megbízott közbeszerzési tanácsadó állítja össze a 
jogszabályokban, törvényekben előír módon. A képviselőtestület feladata, hogy ezeket a kiírásokat 
átnézze, és megszavazza, mert csak a határozathozatal után kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás. 
 
Dr. Katona Miklósné: Egy utópisztikus gondolat, hogy ha azon felesleges pénzeket, amelyeket egy 
pályázat kigondolására, kiírására, elbírálására, ellenőrzésére, utóellenőrzésére kifizetnek, leosztanák 
a településeknek, akkor nem kellene pályázni. 
 
Zagyva Ferencné: Aki a közbeszerzési szabályzatot elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
130/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi Közbeszerzési Szabályzatát 
elfogadja: 
                                
                             BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 
 

A közpénzek törvényes és ésszerű módon történő felhasználásának, a közpénzből megvalósított 
beszerzések átláthatóságának és az esélyegyenlőségen alapuló verseny megvalósulásának 
elősegítésére Bükkszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közbeszerzési 

szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja: 
 

I. FEJEZET 
A közbeszerzési szabályzat célja, hatálya 

 
(1) Jelen szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 6.§ (1) bekezdésének megfelelően meghatározza Bükkszék Község 
Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) közbeszerzési eljárásai előkészítésének, 
lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, az önkormányzat, mint ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a 
közbeszerzési eljárások dokumentálásának rendjét. 

(2) A szabályzat személyi hatálya kiterjed Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség dolgozóira, az 
önkormányzat nevében eljáró személyekre, lebonyolító szervezetekre. 

(3) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan – a közbeszerzés tárgyát képező – 
árubeszerzésre, építési beruházásra, építési koncesszióra, szolgáltatás-megrendelésre, szolgáltatási 
koncesszióra és tervpályázatra, amelyek vonatkozásában a Kbt. versenyeztetést ír elő, továbbá ha a 
közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik és az önkormányzat ajánlatkérő. 
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II. FEJEZET 
Általános rendelkezések, alapelvek 

 
(1) Az önkormányzat a Kbt. 22.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. személyi hatálya alá tartozó 
ajánlatkérő, és mint ilyen szervezet, a Kbt. tárgyi hatálya alá tartozó beszerzések során a 
közbeszerzési törvény rendelkezéseinek maradéktalan betartására kötelezett. 

(2) A Kbt. 18. § (1) bekezdésében szereplő bejelentési kötelezettség teljesítéséért a körjegyző felel. 

(3) A szabályzatban használt – beszerzéssel, versenyeztetéssel összefüggő – fogalmak, kifejezések 
tartalma azonos a Kbt-ben alkalmazott és a törvény, értelmező rendelkezéseiben rögzített 
tartalommal. 

(4) Az önkormányzat tekintetében kötelezettség-vállalásra jogosult a polgármester. 

(5) A közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a törvény előírásaitól csak annyiban lehet eltérni, 
amennyiben azt a törvény kifejezetten megengedi. 

(6) A közbeszerzési eljárás során minden cselekményt, intézkedést írásban kell dokumentálni. A 
közbeszerzéssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az eljárás lezárását illetve a szerződés 
teljesítését követő öt évig meg kell őrizni. Az őrzésről az önkormányzat iratkezelési szabályzatának 
előírásait figyelembe véve a jegyző gondoskodik. 

(7) Amennyiben a Közbeszerzések Tanácsa vagy más illetékes ellenőrző vagy más illetékes szerv 
a közbeszerzéssel kapcsolatos iratok megküldését kéri, a megküldést a körjegyző végzi el a 
polgármester egyidejű tájékoztatásával. 

(8) A közbeszerzési eljárások értékhatárait a szabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az 
értékhatárokban bekövetkező változásokat a körjegyző haladéktalanul átvezeti a szabályzat 
függelékén. 

(9) A közbeszerzéshez kapcsolódó jogszabályokat a szabályzat 2. számú függeléke tartalmazza. 

(10) A Kbt. 17. §-a valamint a kapcsolódó jogszabályok szerint a központosított közbeszerzéshez 
történő önkéntes csatlakozásról a képviselő-testület dönt. 

 
III. FEJEZET 

A képviselő-testület feladata a közbeszerzési eljárások során 
 

(1) Dönt a központosított közbeszerzéshez történő önkéntes csatlakozásról. 

(2) Elfogadja az éves összesített közbeszerzési tervet, és szükség esetén dönt annak módosításáról. 

(3) A közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. 

(4) A bevonandó hivatalos közbeszerzési tanácsadó és egyéb szakértő személyéről dönt. 

(5) Dinamikus beszerzési rendszer létrehozásáról dönt. 

(6) Dönt időszakos előzetes tájékoztató készítéséről. 

(7) Jóváhagyja az ajánlattételi felhívást, dönt az eljárás megindításáról, a felhívás módosításáról, a 
felhívás visszavonásáról. 

(8) Ajánlatot érvénytelenné nyilvánít bírálóbizottsági javaslat alapján. 

(9) Ajánlattevő kizárásáról dönt. 

(10) Dönt az eljárás eredményéről. 

(11) Keretszámról és rangsorolás módjáról dönt. 
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(12) Szerződés módosításáról illetve felmondásáról dönt. 

(13) Alvállalkozó módosulásához hozzájárulhat. 

(14) Jogorvoslati eljárás, illetve békéltetési megindításáról dönt, békéltető személyét kijelöli. 

(15) Döntőbizottsági határozat bírósági felülvizsgálatát kezdeményezi. 

(16) A Kbt. 17/A. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogának a 
jogszabályokban meghatározottak szerinti fenntartásáról dönt. 

 
IV. FEJEZET 

A polgármester feladata a közbeszerzési eljárások során 
 

(1) Jóváhagyja az éves statisztikai összegezést. 

(2) Ajánlattételi határidő meghosszabbításáról dönt. 

(3) A dokumentáció módosításáról, az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról dönt. 

(4) Írásbeli összegezést jóváhagyja. 

(5) Eredményhirdetés időpontjának módosításáról dönt. 

(6) Eredményről szóló tájékoztatót jóváhagyja. 

(7) Megköti az eljárás eredményeként létrejövő szerződést. 

 

V. FEJEZET 
A Közbeszerzési Bírálóbizottság és feladata a közbeszerzési eljárás során 

 
(1) Az önkormányzat 6 főből álló Közbeszerzési Bírálóbizottságot (továbbiakban: bírálóbizottság) 
hoz létre. 

(2) A bírálóbizottság állandó tagjai: 

a) Bükkszék Község Polgármestere, egyben a bíráló bizottság elnöke  
b) Bükkszék község önkormányzati képviselői, 
c) a körjegyző   

 
(3) Az egyes beszerzések esetén a Kbt. 8. § (1) bekezdés előírásainak érvényre juttatása érdekében 
a bírálóbizottság munkáját szakmailag segítheti a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség megfelelő 
szakmai képzettséggel rendelkező ügyintézője. A bírálóbizottság munkáját eseti megbízás alapján 
külső szakértő is segítheti. 

(4) A bírálóbizottság határozatképes, ha ülésén a tagok több mint a fele jelen van. A 
bírálóbizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségi szavazatával hozza. 

 
A bírálóbizottság feladata 

 
(1) Éves közbeszerzési tervet és annak módosítását elkészíti és jóváhagyásra a képviselő-testület 
elé terjeszti. 

(2) Elvégzi az ajánlatok bontását. 

(3) Lefolytatja az esetleges tárgyalást. 
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(4) Elbírálja és értékeli az ajánlatokat, írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít a 
képviselő-testület részére. A bírálóbizottság bírálatban részt vevő valamennyi tagjának a bírálatról a 
szabályzat 6. számú függelékét képező bírálati lapot kell kiállítania. 

(5) Javaslatot tesz ajánlat érvénytelenné nyilvánítására, ajánlattevő kizárására, eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására. 

(6) Az eredményhirdetést lebonyolítja. 

 
A bírálóbizottság elnökének feladata 

 
(1) A bírálóbizottság munkájának teljes körű írásbeli dokumentálásáért felel. 

(2) A Kbt. 56. § (5) bekezdése szerint konzultáció megtartása esetén lebonyolítja, dokumentálja 
azt, és a jegyzőkönyvet az ajánlattevők részére megküldi. 

(3) Összeállítja a bontási eljárásról szóló jegyzőkönyvet és megküldi az ajánlattevők részére. 

(4) Hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőket. 

(5) Az ajánlatokról a Kbt. szabályai szerint írásbeli összegezést készít, melyet a polgármester hagy 
jóvá. 

(6) A bontási eljárás és az eredményhirdetés írásbeli dokumentálásáért felel. 

(7) A bírálóbizottság elnöke adminisztrációs munkáját a Sirok-Bükkszék-Terpes Körjegyzőség 
biztosítja.  

 
VI. FEJEZET 

A körjegyző feladata 
. 

(1) A közbeszerzési terv és módosításainak honlapon, valamint a helyben szokásos módon történő 
közzétételéért felel. 

(2) Az éves statisztikai összegezés elkészíti és azt a polgármester jóváhagyása után megküldi a 
Közbeszerzések Tanácsa részére. 

(3) Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja. Amennyiben az 
eljárásba hivatalos közbeszerzési tanácsadó kerül bevonásra, úgy a jogszerűséget a tanácsadó 
igazolja. 

(4) A Kbt. 17/C. § (1) bekezdés szerinti kötelező információk honlapon illetve a helyben szokásos 
módon történő közzétételéért felel. 

(5) Az ajánlati, ajánlattételi, részvételi felhívás közzététel céljából, a Közbeszerzési Értesítő 
Szerkesztőbizottsága (továbbiakban: szerkesztőbizottság) részére történő megküldéséért felel. 

(6) Az ajánlattétel szakaszában a beszerzés tárgyával kapcsolatosan az ajánlattevők által kért 
kiegészítő tájékoztatást megadja. 

(7) Az ajánlatok dokumentált átvételéről és a bontásig történő őrzéséről gondoskodik. 

(8) Az összegezést a Kbt. 93. § (3) bekezdés és a 96. § (2) bekezdés szerint megküldi. 

(9) A szerződés Kbt. 99. § (4) és 99/A. § (3) bekezdése szerinti – honlapon történő – közzétételéért 
felel. 

(10) Amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, köteles intézkedni a Kbt. 
szabályai szerint. A megküldést írásban kell dokumentálni. 
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(11) Amennyiben bármely – erre feljogosított – szervezet közbeszerzési eljárással kapcsolatosan 
adat, igazolás vagy egyéb dokumentum megküldését kérni, azt a polgármester jóváhagyása után a 
körjegyző küldi meg. 

(12) Amennyiben a közbeszerzési eljárásban szakértő kerül megbízásra, a fenti feladatok, vagy azok 
egy része – a megbízási szerződésnek megfelelően – a szakértő feladata.  

 
VII. FEJEZET 

A közbeszerzési eljárások előkészítése és nyilvánossága 
 

(1) A Kbt. 10. § szerinti összeférhetetlenség fenn nem állásáról az érintett személynek a szabályzat 
4. számú függeléke szerinti összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tennie a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos munka megkezdése előtt. 

(2) A képviselő-testület tagjai megválasztásukat követően az alakuló-ülés során, de legkésőbb az 
új képviselő-testület megalakulását követő első közbeszerzési eljárás megindítása előtt általános 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot a szabályzat 5. számú függeléke 
tartalmazza.  

(3) A megbízatás során lefolytatott közbeszerzési eljárásokban az összeférhetetlenség fenn nem 
állásának biztosítása a képviselő feladata és felelőssége. Amennyiben bármilyen összeférhetetlenség 
fennáll egy képviselővel szemben, úgy azt haladéktalanul jeleznie kell a polgármester és a 
bírálóbizottság elnöke felé. 

(4) Az összeférhetetlen képviselő az eljárás során az előkészítési, döntési cselekményekben nem 
vehet részt az összeférhetetlenség fennállásáig. 

(5) A közbeszerzési eljárás előkészítése során a beszerzés becsült értékét megfelelő 
körültekintéssel kell meghatározni. A becsült érték meghatározását dokumentumokkal kell 
alátámasztani. 

(6) A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását - a kötelező közzétételét követően - a 
www.bukkszek.hu honlapon közzé kell tenni. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet 
követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. 

 
VIII. FEJEZET 

A közbeszerzések ellenőrzése 
 

(1) A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok, kötelezettségek és előírások betartásának és 
végrehajtásának ellenőrzését a Pétervására Többcélú Társulása belső ellenőre végzi.  

(2) A közbeszerzésekkel kapcsolatos ellenőrzési feladatai az alábbiakra terjednek ki: 

a) a Kbt-ben előírt szabályozási, tervezési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzése; 
b) a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos dokumentálási kötelezettségek és a jelen 
szabályzatban meghatározottak betartásának ellenőrzése; 
c) a közbeszerzési eljárás törvényességi és szabályszerűségi ellenőrzése. 

 
(3) Súlyos szabálytalanság (hiányosság, jogsértés, mulasztás) észlelése, feltárása esetén köteles 
haladéktalanul, írásban, egyidejűleg tájékoztatni a polgármestert és a bírálóbizottság elnökét. 
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IX. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
(1) Az önkormányzat közbeszerzéseit lebonyolító szervezeti egységek és személyek kötelesek a 
vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban 
foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni. 

(2) A jelen szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre kell 
alkalmazni. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Egyes közbeszerzési eljárások során a döntési és felelősségi rendről – amennyiben arról jelen 
szabályzat nem rendelkezik – külön felelősségi rendet kell készíteni az eljárás megindítását 
megelőzően. 

 
Kelt: B ü k k s z é k, 2011............... 
 
 
 
 ………………………………… ………………………………… 
 polgármester körjegyző 
 
 
 
                                                                                                                                  1. számú függelék  
 
 
A közösségi, a nemzeti, továbbá a nemzeti értékhatár alatti érték ű közbeszerzésekre irányadó 
közbeszerzési értékhatárok 
 

 
 

2011. január 1-jét ől 2011. december 31-éig  a közösségi eljárásrendben  irányadó 

közbeszerzési értékhatárok a 2009/C 292/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe 

véve a következők: 

• a Kbt. IV. fejezetében  alkalmazandó értékhatárok (klasszikus ajánlatkér ők): 

- a Kbt. 30. §-ának (a) bekezdése árubeszerzés  és a Kbt. 32. §-ának (a) bekezdése 

szolgáltatás megrendelése  esetében  

  125 000 euró (a korábbi 133 000 euró értékhatár helyett), azaz: 32 861 250 forint ; 

- a Kbt. 30. §-ának (b) bekezdése árubeszerzés  és a Kbt. 32. §-ának (b)-(c) bekezdése 

szolgáltatás megrendelése  esetében  

  193 000 euró (a korábbi 206 000 euró értékhatár helyett), azaz: 50 737 770 forint ; 
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- a Kbt. 31. §-ának építés beruházás és építési koncesszió  esetében  

  4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett), azaz: 1 273 702 050 forint . 

• a Kbt. V. fejezetében  alkalmazandó értékhatárok (közszolgáltatók ): 

- a Kbt. 176. §-ának (a) bekezdése árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése  és a 

Kbt. 177. § estében  

  387 000 euró (a korábbi 412 000 euró értékhatár helyett), azaz: 101 738 430 forint ; 

- a Kbt. 176. §-ának (b)  bekezdése építés beruházás  esetében  

  4 845 000 euró (a korábbi 5 150 000 euró értékhatár helyett), azaz 1 273 702 050 forint . 

Az egyszerű eljárás tekintetében 2011. január 1-jét ől 2011. december 31-éig  irányadó 

nemzeti értékhatárok: 

• a Kbt. VI. fejezete  alkalmazásában (a klasszikus ajánlatkér ők egyszer ű eljárás 

szerinti közbeszerzései ) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 244. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény  értelmében: 

- árubeszerzés  esetében: 8 millió forint ; 

- építési beruházás  esetében: 15 millió forint ; 

- építési koncesszió  esetében: 100 millió forint ; 

- szolgáltatás megrendelése  esetében: 8 millió forint ; 

- szolgáltatási koncesszió  esetében: 25 millió forint . 

• a Kbt. VII. fejezete  alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszer ű eljárás szerinti 

közbeszerzései ) a Kbt. 258. §-ának (1) bekezdése és a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény értelmében: 

- árubeszerzés  esetében: 50 millió forint ; 

- építési beruházás  esetében: 100 millió forint ; 

- szolgáltatás megrendelése  esetében: 50 millió forint . 
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2. számú függelék 
 
 

A közbeszerzésekről szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok 
 
 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről 

1/2004. (I. 9.) FMM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó tájékoztatási 
kötelezettség eljárási szabályairól és díjazásáról (Építési 
beruházás és szolgáltatás megrendelése esetén alkalmazandó) 

1/2006. (I.13.) PM rendelet a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó, az adózásra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eljárási 
szabályairól és díjazásáról 

14/2010. (X.29.) NFM rendelet a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati 
összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról 

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények 
megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a 
hirdetmények ellenőrzésének rendjéről és díjáról, valamint a 
Közbeszerzési Értesítőben történő közzététel rendjéről és 
díjáról 

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök 
közbeszerzésének részletes és sajátos szabályairól. 

137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárások részletes szabályairól 

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos 
részletes szabályairól (hatályon kívül helyezve) 

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a 
központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről (A 
központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 
kiemelt termékek közbeszerzése esetén alkalmazandó) 

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a 
közszolgáltatási szerződésről 

302/2006. (XII.23.) Korm. rendelet a védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések 
részletes szabályairól 

257/2007. (X.04.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható 
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus 
árlejtés alkalmazásáról 

2195/2002. EK rendelet 

2151/2003. EK rendelet 
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3. számú függelék 
 

…………………………………………….. 
……… évi közbeszerzési terve 

 
 Időbeli ütemezés 

  A közbeszerzés tárgya és 
mennyisége 

  CPV kód Irányadó 
eljárásrend 

  Tervezett 
eljárási típus 

 az eljárás 
megindításának, 

illetve a közbeszerzés 
megvalósításának 
tervezett időpontja 

 szerződés teljesítésének 
várható időpontja vagy 
a szerződés időtartama 

Sor kerül-e vagy sor 
került-e az adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes összesített 
tájékoztató 

közzétételére? 
 I. Árubeszerzés           

       
       

 II. Építési beruházás           
       
       

 III. Szolgáltatás-megrendelés           
       
       

IV. Építési koncesszió       
       
       

V. Szolgáltatási koncesszió       
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4. számú függelék 
 
 

Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 

É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 
 
Alulírott  … mint a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagja (elnöke) …… Önkormányzata 

(székhely: ……….) ajánlatkérő által megindított közbeszerzési eljárásba bevont személy 

kijelentem, hogy velem szemben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 10. §-

ában foglalt kizáró körülmények, összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn. 

 

Egyúttal kijelentem, hogy a közbeszerzési eljárás során tudomásomra jutott üzleti titkot 

megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy a Bírálóbizottság munkáját és a döntéshozó döntésének 

előkészítését lelkiismeretesen, a szakmai tudásomnak megfelelően segítem. 

 

Jelen nyilatkozatot a  … Önkormányzata által … tárgyban lefolytatandó közbeszerzési 

eljárással kapcsolatban teszem. 

 
 
Kelt:……………………. 
 
 
 ...........................................................………….. 
 aláírás 

 
 
 

5. számú függelék 
 
 

Á L T A L Á N O S    Ö S S Z E F É R H E T E T L E N S É G I 

É S   T I T O K T A R T Á S I    N Y I L A T K O Z A T 

A   K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T    T A G J A I    S Z Á M Á R A 
 
 
Alulírott … (lakcím: …) mint …… Önkormányzata (székhely: ……….) Képviselő-
testületének tagja nyilatkozom, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 
meghatározott kizáró körülményeket és összeférhetetlenségi okokat az alábbiak szerint 
megismertem: 
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Kbt. 10. § (1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése 
során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében nem járhat el, illetőleg az 
eljárásba nem vonható be (erőforrást nyújtó szervezetként sem) a közbeszerzés tárgyával 
kapcsolatos gazdasági tevékenységet végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt 
gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy vagy szervezet, aki, illetőleg amely  

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll;  

b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;  

c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;  

d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója.  

(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezdést, ha az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az 
eljárásba bevonni kívánt érdekelt gazdálkodó szervezet, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt 
személlyel vagy szervezettel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti viszonyban álló érdekelt 
gazdálkodó szervezet írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként 
vagy alvállalkozóként.  

(3) Hatályon kívül helyezve 

 (4) Ha az ajánlatkérő nevében valamely személy tulajdonosi jogokat gyakorol érdekelt 
gazdálkodó szervezetben, az ajánlatkérő nevében e személy vagy hozzátartozója nem járhat el 
a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy az eljárás más szakaszában, kivéve, ha az 
érdekelt gazdálkodó szervezet, írásban nyilatkozik, hogy az eljárásban nem vesz részt 
ajánlattevőként vagy alvállalkozóként. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni az 
ajánlatkérő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja vagy hozzátartozója 
tekintetében, ha az érdekelt gazdálkodó szervezetben az ajánlatkérő rendelkezik tulajdoni 
részesedéssel.  

(5) Nem kell alkalmazni e §-t, ha az ajánlatkérő nevében az érdekelt gazdálkodó szervezetben 
a tulajdonosi jogok gyakorlására és a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára 
törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján kiadott önkormányzati rendelet alapján az 
ajánlatkérő ugyanazon testülete jogosult, vagy olyan testületei, amelynek tagjai részben 
azonosak, és a közbeszerzési eljárással kapcsolatos - az eljárást lezáró döntés meghozatalán 
kívüli - tevékenységekben nem vett részt olyan személy, aki jogosult a tulajdonosi jogok 
gyakorlására.  

(6) Nem minősül e § alkalmazásában a közbeszerzési eljárás előkészítésébe bevont 
személynek (szervezetnek) az olyan személy (szervezet), akitől, illetőleg amelytől az 
ajánlatkérő  

a) az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült 
értékének felmérése érdekében a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, 
kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást, vagy  

b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott,  
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feltéve, hogy az a), illetőleg a b) pont alkalmazása kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a 
közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére 
rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.  

(7) Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevonni kívánt személy vagy 
szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti 
összeférhetetlenség. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos nyilatkozathoz - a (2) vagy (4) 
bekezdés szerinti esetben - csatolni kell az érintett érdekelt gazdálkodó szervezet nyilatkozatát 
arról, hogy az eljárásban nem vesz részt ajánlattevőként vagy alvállalkozóként 
(távolmaradási nyilatkozat).  

(8) Ha az (1), (4) vagy (7) bekezdést megsértették, vagy a (2), illetőleg (4) bekezdés szerinti 
nyilatkozata ellenére az érdekelt gazdálkodó szervezet indul a közbeszerzési eljárásban, az 
eljárás további részében nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó az (1) bekezdés hatálya alá 
tartozó vagy az ott felsorolt személyekkel, szervezetekkel az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti 
viszonyban álló érdekelt gazdálkodó szervezet.  

Tudomással bírok arról, hogy a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerint közeli 
hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 
neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 
hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa; 

Egyúttal kijelentem, hogy az önkormányzat, mint ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési 
eljárások során haladéktalanul bejelentem, amennyiben bármilyen összeférhetetlenségi ok 
vagy kizáró körülmény fenn áll. 
 
Kijelentem továbbá, hogy közbeszerzési eljárások során tudomásomra jutott üzleti titkot 
megőrzöm, azt harmadik személynek, szervezetnek nem adom ki. 
 
Kelt:……………………. 
 ...........................................................………….. 
 aláírás 

 
 
 

6. számú függelék 
 
 

B í r á l a t i    l a p 
…… 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
 
A bírálatot végezte: ...............................................................................................................................  
 
Az ajánlattevő neve: ..............................................................................................................................  
 
1. Formai és tartalmi bírálat 

Követelmény Formai 
értékelés 

Tartalmi 
értékelés 
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… igen   –   nem igen   –   nem 

… igen   –   nem igen   –   nem 

… igen   –   nem igen   –   nem 

 
A bírálat eredménye: az ajánlat     érvényes  /  érvénytelen. 
 
Az érvénytelenség oka és indoka: .........................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................  
 
2. Ajánlati elemek értékelése 

Az elbírálás részszempontjai 
A rész-

szempontok 
súlyszámai 

Értékelési 
pontszám 

A súlyszám és az 
értékelési pontszám  

szorzata 

…    

…    

…    

A szorzatok végösszege:  

 
Értékelés indokolása: 
 
..................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................  
 
Egyéb megjegyzés: 
 
..................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................  
 
Kelt:  ……………………………… 
 
 
 ……………………………………………………… 
 Bíráló aláírása 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a Szabályzat aláírásával. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
V ö r ö s k e r e s z t  a d o m á n y á r ó l 
 
Zagyva Ferencné: A Vöröskereszt adományt juttat a településnek, liszt, tészta és italpor 
formában. Az adományok kiosztása az előző testület idejében úgy történt, mivel ezek 
általában több kilónyi tételek, hogy a testület tagjai kihordták házhoz a csomagokat. Javaslom, 
hogy most is így történjen az adományok szétosztása.  
 
A testület tagjai elfogadták a polgármester javaslatát. 
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O r v o s i  r e n d e lő  c s e m p é z é s e 
 
Zagyva Ferencné: Dr. Szabó József háziorvos egyszer már megkereste a testületet, hogy az 
orvosi rendelő egyes helyiségeit olajfestékkel szeretné kifesteni, saját költségén. Bár az orvosi 
rendelő olyan diszperzittel van lefestve, ami mosható, a doktor úr mégis indokoltnak találja az 
olajfestékkel történő festést. Most a doktor úr újabb levelet írt, melyben jelzi, hogy már nem 
festeni, hanem csempézni szeretne, és kéri az önkormányzat hozzájárulását a költségekhez.  
 
Koska Pál: Még nem biztos, hogy ez a véglegeses állapot, várjunk még!? 
 
Zagyva Ferencné: Javaslom, hogy ha saját költségén csempézni akar a doktor úr, akkor 
csempéztessen, de az önkormányzat ezt most nem tudja vállalni. Aki ezzel egyetért kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
131/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Dr. Szabó József 
háziorvos a Bükkszéki Egészségügyi Egység Orvosi Rendelőjében saját költségén csempézési 
munkálatokat végezzen a rendelő betegvizsgáló szobáinak falfelületén. Megbízza a 
képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről Dr. Szabó József háziorvost értesítse. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
R a v a t a l o z ó  hű t ő k a m r á j a 
 
Zagyva Ferencné: A ravatalozóban lévő hűtő elromlott, megcsináltattuk, feltöltötték gázzal, 
de mégsem hűt eléggé, valószínűleg több helyen lyukas, elpárolog belőle a gáz és a 
kompresszor sem működik megfelelően. A szerelő szerint, célszerű lenne a hűtő egész belső 
részét kicserélni, ennek az ára 250.000 forint + ÁFA. Mivel az önkormányzatnak ennyi pénze 
jelen pillanatban nincs, arra gondoltam, hogy beszélek Árvai Ferenc atyával. 
 
Dr. Katona Miklósné: A temetéseknél van ilyen hogy hűtés költsége? 
 
Zagyva Ferencné: Egerben felszámolják, Bükkszéken nincs ilyen. 
 
Koska Pál: Győző atya idejében volt ilyen.  
 
Tarjányi Lászlóné: Mivel a ravatalozót az önkormányzat üzemelteti így számlát is az 
önkormányzat állíthat ki hűtési költségről. Az is egy lehetőség, hogy a temetkezési vállalkozó, 
aki a temetést lebonyolítja, fizethet az önkormányzatnak ilyen költséget. De elég valószínű, 
hogy a vállalkozó ezt tovább hárítja az elhunyt családjára.  
 
Dr. Katona Miklósné: A temetkezési vállalkozókat is meg lehetne keresni - nagyon sok 
temetést már vállalkozók bonyolítanak le -, hogy a hűtő javításának költségébe szálljanak be. 
 
Orosz Sándor: A hűtést, mint szolgáltatást, a temetkezési vállalkozó veszi igénybe. 
 
Zagyva Ferencné: Meg lehet őket is kérdezni, és az atyával is beszélek az ügyben. 
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A testület egyetért a polgármesterrel. 
 
 
R á k ó c z i  ú t i  t á m f a l 
 
Zagyva Ferencné: Igazságügyi szakértő véleményét kértük ki a Rákóczi úti támfallal 
kapcsolatban. A szakértő szerint a támfal nem támfal, hanem rézsű. Az ingatlant a rézsű 
megléte, vagy meg nem léte nem veszélyezteti. A kerítés alapot szükséges a tulajdonosnak 
olyan mélyen elkészíteni, hogy ezzel megvédje az ingatlanát. A lakos feladata, hogy a rézsűt 
rendben tartsa, hogy a föld ne peregjen le az úttestre. Máshol a magántulajdon kerítése és az 
úttest közötti vízelvezető árkot is rendben kell tartani az ingatlan tulajdonosnak. Az 
igazságügyi szakértő jelentése szerint az önkormányzatnak a rézsűvel nincsen különösebb 
feladata, a járdalapot is elszállíthatjuk onnan. A kerítés a telek egyik részén beljebb van, a 
másik részén pedig közterületen. Ha Tominak és Petrának a kerítés így megfelel, akkor 
maradjon ott, ahol most van, viszont a rézsű rendbetételére, a szakértő véleménye szerint fel 
kell szólítani őket. 
 
Koska Pál: Mennyibe került az önkormányzatnak ez a szakvélemény? 
 
Zagyva Ferencné: Még számlát nem kaptunk a szakvélemény elkészítéséről, de az előzetes 
megbeszélés szerint kb. 15.000-20.000 forintba kerül. 
 
Tarjányi Lászlóné: A testület a szakvélemény alapján biztonsággal dönthet, mert a szakértő 
felelősséget is vállal a szakvéleményéért. 
 
Kovács Dániel: Suha Tamásék megkapták már ezt a szakvéleményt? 
 
Zagyva Ferencné: Nem, mert a tegnapi nap folyamán érkezett e-mailben, ha postai úton 
megkapjuk, akkor küldünk nekik egy példányt. 
 
A testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették. 
 
 
Á r p á d  h í d  k o r l á t j a 
 
Zagyva Ferencné: Koska Pál alpolgármester jelezte, hogy az Árpád híd korlátja olyan 
magasságban van, hogy az ott közlekedők nem látnak ki az úttestre. Ez így balesetveszélyes. 
Megkértem a közútkezelőt, hogy segítsenek, azt a választ kaptam, hogy megnézik van-e olyan 
korlátjuk, mint amilyen a Holdfény Panzió melletti hídon van. 
 
Koska Pál: Jó, csak ne sokáig nézegessék, mert ha baleset történik, akkor mindenki a másikra 
fog mutogatni.  
 
Dr. Katona Miklósné: Az önkormányzathoz tartozik az a híd? Ha igen, akkor minél előbb 
meg kell csinálni. 
 
Zagyva Ferencné: Megnézzük, hogy önkormányzathoz tartozik-e, és megcsináljuk. 
 
A képviselők egyetértettek a polgármester javaslatával. 
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M o z g ó á r u s í t á s 
 
Zagyva Ferencné: Több jelzés érkezett, hogy szombati és vasárnapi napokon ne korlátozzuk a 
mozgóárusítást. A határozatunk szerint a mozgóárusítási tevékenységet szombaton és 
vasárnap csak a Szabadság téren és a strandfürdő előtti területen engedélyeztük.  
 
Kovács Dániel: A hivatalban voltak már a mozgóárusok? 
 
Zagyva Ferencné: Nem. A táblákat, miszerint a mozgóárusítás önkormányzati engedélyhez 
kötött, már megrendeltük, valószínűleg a jövő héten készen lesznek. Egyedül a húsos jelezte 
eddig, hogy ő bármikor kifizeti a mozgóárusításért meghatározott díjat. A Bográcsfőző 
Versenyre is több kiló húst kaptunk tőle. Többek között az ő vásárlói kérték, hogy hétvégén is 
mehessen házhoz. A húsos napközben vágóhídon dolgozik és csak az esti órákban tud a 
településre jönni. A friss húst az emberek általában hétvégére szeretnék megvásárolni. 
 
Dr. Katona Miklósné: A fagyasztóládába is lehet tenni húst. 
 
Orosz Sándor: Akik rendszeresen vásárolnak a húsostól, azok úgy szeretnék, ahogy eddig 
volt.  
 
Koska Pál: Engem is mindig megtalál az APEH és a különböző hatóságok, ha ellenőrizni 
akarnak. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy a hétvégén is engedélyezzük a mozgóárusoknak az 
egész településen az árusítást, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
132/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 98/2011.(V.23) testületi határozatot 
módosítja. Szombati és vasárnapi napokon is engedélyezi a település egész területén a 
mozgóárusítást. Felhívja a testület a körjegyző figyelmét, a közterület használati rendelet 
fentiek szerinti módosítására, és a rendelet tervezet elkészítésére. 
Határidő: képviselő testület soron következő nyílt ülése 
Felelős: körjegyző 
 
 
S i ó f o k  F ö l d h i v a t a l  f e l l e b b e z é s 
 
Zagyva Ferencné: Az önkormányzat tulajdonrésszel rendelkezik egy Siófokon, a Balaton 
partján lévő földterületben. Ez a telep osztatlan közös tulajdonban van. Az eddigi egy nagy 
területet felosztották kisebb parcellákra, melyről a bükkszéki önkormányzatot a Siófoki 
Földhivatal értesítette. A testület egy régebbi ülésen úgy döntött, hogy a földhivatal 
határozatát megfellebbezzük, mivel nem tudtuk, hogyan került megosztásra a terület, és az 
ebben lévő önkormányzati tulajdon hová került kiosztásra. A földhivataltól megkértük a 
területre vonatkozó térképmásolatot. Idő közben megtudtuk, az önkormányzatnak minden 
felosztott parcellában megvan az arányos része. 
 
Dr. Katona Miklósné: Mind a 6 helyrajzi számon van az önkormányzatnak tulajdonrésze? 
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Tarjányi Lászlóné: Igen. A fellebbezési illeték 45.000 forint lenne. Az önkormányzat 
érdekeltsége nem sérült. Biztos van valamilyen szándék, amiért ezt a területet felosztották, de 
Bükkszék Község Önkormányzatát, mint tulajdonost semmilyen döntésből nem lehet 
kihagyni, mindenről értesíteni kötelesek.  
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért a fellebbezés visszavonásával, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
133/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete ezen határozattal visszavonja a Siófoki 
Körzeti Földhivatal 800055-10/2011 ügyiratszámú határozata ellen benyújtott fellebbezését. 
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a fellebbezés visszavonásának tárgyában 
intézkedjen. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
O r o s z  S á n d o r n é  k é r e l m é rő l  
 
Zagyva Ferencné: Orosz Sándorné levelet írt a testületnek. 
 
A levél felolvasása után. 
 
Dr. Katona Miklósné: Voltak közműfejlesztési hozzájárulás címén befizetések? 
 
Pozsik Barnabásné: Igen, például én is befizettem, és úgy gondolom, hogy mindenki fizesse 
be a 135.000 forintot, ne szabja meg, hogy csak akkor fizeti be, ha az önkormányzat neki az 
utat megcsinálja. Még árajánlatot is csináltatott. Én fizettem ki először, más meg nem fizeti, 
csak röhög a markába, hogy ebből, majd neki utat csinálnak. 
 
Zagyva Ferencné: A közműfejlesztési hozzájárulás befizetése nem feltételhez kötött, ezt be 
kell fizetni. Az önkormányzatnak pénzébe, 120.000 forintjába került a szennyvízhálózatra 
való rákötés, mivel úgy szólt az egyezség, az önkormányzat megvásárolja a lefektetésre 
kerülő csöveket, az ÉRV kiássa, és betemeti a munkaterületet, ti pedig vállaljátok a csövek alá 
elhelyezésre kerülő homok költségét. Mivel a csövek alá nem került homok, ezért a 
szennyvízhálózatra való rákötés nektek nem került pénzetekbe Sanyi. A másik dolog, hogy a 
csöveket teljesen a házatokig vitték. Ha valaki szeretne rákötni a vezetékre, akkor az, saját 
költségen köti be, a csöveket neki kell megvenni, ha az út másik oldalán lakik, akkor az utat át 
kell fúratnia, meg kell fizetnie azt az embert, aki neki az utat átfúrja, és neki is ugyanúgy be 
kell fizetni az önkormányzathoz a 135.000 forint közműfejlesztési hozzájárulást. 
 
Orosz Sándor: A saját részemet én is saját magamnak fizettem. Én vettem meg a csövet, én 
ástam ki, én fektettem le a csövet, én temettem vissza. 
 
Zagyva Ferencné: A kapudon belül te csináltad.  Az ÉRV az én kérésemre állt így a 
dolgokhoz, hogy ne húzódjon el a bekötés évekig. Úgy gondolom, hogy egy korrekt 
lebonyolítása volt a dolognak ez így. Nem feltételeztem rólad Sanyi, mint képviselőről, hogy 
a 135.000 forint befizetését feltételhez fogod, fogjátok kötni. Rákötöttetek az ÉRV 
rendszerére. Más esetben addig nem köthetsz rá az ÉRV rendszerére, míg ez az összeg be 
nincs fizetve. Az út elkészítéséhez annyit fűznék hozzá, hogy a most ott lévő út, valóban nem 
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aszfaltos út. De ezt láttátok akkor is, amikor a házat megvettétek. A település lakói közül 
többen jelezték az elmúlt testületi ülés után, hogy amennyiben olyan szándéka van az 
önkormányzatnak, hogy ezt az útszakaszt elkészíti, akkor 5-6 olyan jellegű kérelem fog a 
testület elé érkezni, hogy az ő házuknál lévő útszakaszt is csináltassa meg a testület. 
 
Orosz Sándor: Világos, akkor utasítsa el a testület a kérésünket. 
 
Kovács Dániel: Nem értem ezt a felfogást, hogy ha döglik az enyém, dögöljön másé is. 
 
Orosz Sándor: Bükkszéken így állnak hozzá az emberek, ha döglik, akkor dögöljön. Be lesz 
fizetve. 
 
Kovács Dániel: Amit be kell fizetni, azt természetesen be kell fizetni, de úgy gondolom, hogy 
a XXI. században egy járda az alap dolog. 
 
Zagyva Ferencné: Itt van egy 403.000 forintos árajánlat. 
 
Orosz Sándor: Az az árajánlat egy komplett aszfaltos útra vonatkozik. Mi egy 80 cm-es járdát 
szeretnénk, ami az aszfaltozott úttól vinne fel a házunk kapujáig. Mivel ez a szakasz közút, 
közterület, az önkormányzat feladata, hogy minimum egy oldalt járdát építsen. Középen egy 
80 cm-es betont kellene leönteni, én már szereztem kavicsot a beton két szélére, hogy a 
rollátorral fel lehessen menni. Ha esik az eső, ott nem lehet közlekedni legalább két napig, 
míg meg nem szikkad az út. 
 
Pozsik Barnabásné: A ház előző tulajdonosa a hegyről a vizet elvezette, árkot csinált, hogy a 
lefolyó víz el tudjon folyni.  
 
Zagyva Ferencné: Az az útszakasz valamennyire kavicsos, amikor egy nagyobb eső után 
kimentünk ott nagy sár nem volt. Most az önkormányzatnak nincs arra pénze, hogy azt az utat 
ott megcsináljuk. A kempingben vannak járdalapok, nézzük meg, hogy milyen állapotúak, 
abból lehet járdát csinálni. 
 
Orosz Sándor: Két sorba kell letenni, hogy elég széles legyen. 
 
Zagyva Ferencné: Aki egyetért azzal, hogy járdalapokból készítessünk járdát a Rózsa út 
végén, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
134/2011.(VII.05.) testületi határozat: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Rózsa út azon 
szakaszán, ahol csak földút található járdalapokból járófelület kerüljön kialakításra. Megbízza 
a testület a polgármestert, hogy a munkálatok elvégzését kísérje figyelemmel. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
 
V í z k i t e r m e l é s i  j o g r ó l 
 
Huszár Péter: Mi a helyzet a vízkitermelési joggal? 
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Zagyva Ferencné: Továbbra is II. fokú bírósági döntésre várunk. 
 
 
P a t a k m e d e r  r e n d b e t é t e l é rő l  
 
Dr. Katona Miklósné: Az Egri úton a patakmeder egyes szakaszokon időnként beomlik. 
Kiküldésre kerültek már azok a kérdőívek, melyben kérjük a lakosság hozzájárulását a 
patakmeder rendbetételéhez szüksége gépek beengedésére. 
 
Zagyva Ferencné: Nem.  
 
Dr. Katona Miklósné: Ki kell küldeni a kérdőíveket. Akikkel én beszéltem, azok 
hozzájárulnának, hogy beengedjék a gépeket. Szeretnék visszatenni azt a lemezt, amely 
megvédte a partszakaszukat attól, hogy beomoljon, addig, amíg meg nem csinálják a 
patakmedret.  
 
Tarjányi Lászlóné: Régebben kint voltak az Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási és 
Talajvédelmi Társulattól és ez után került kivételre a lemez. 
 
Zagyva Ferencné: De ha visszateszi, akkor a másik oldalt mossa alá a patak. 
 
Dr. Katona Miklósné: A patakmeder ügyében lépni kell, mert minden testületi ülésen előjön. 
Hívjuk meg az ETAVITA képviselőjét egy soron következő testületi ülésre, mondja meg, 
hogy a patakmeder kezelése kinek a feladata. Ha az övék, akkor jöjjenek ki és oldják meg, 
mert ezért vannak. 
 
Kovács Dániel: A lemezt pedig menjünk ki, és nézzük meg, hogy pontosan miről van szó. 
 
Dr. Katona Miklósné: Esetleg mondhatjuk utána azt, hogy eddig ki lehet tenni, innentől pedig 
már veszélyes és nem teheti le. De mindenképpen menjünk ki, hogy lássuk miről van szó. 
 
Zagyva Ferencné: Akkor az ETAVITA képviselőjét egy testületi ülésünkre meghívjuk, az 
említett patakmeder szakaszt pedig kimegyünk és megnézzük. 
 
A testület egyetért a polgármester felvetésével. 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt formában folytatódott tovább. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            körjegyző 


