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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-én, 
12,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.                             

 

Rendelet száma Tárgya 
10/2013.( VII.15.) A közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló 

rendelet elfogadása. 
Határozat száma Tárgya 
91/2013.(07.12.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 

 
92/2013.( 07.12.)  Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 

tartásának elfogadása. 
93/2013. (07.12.)  Bükkszéki Települési Értéktár létrehozásáról szóló 

határozat elfogadása. 
 

94/2013.( 07.12.)  Óvoda igénybevétele a nyári időszakban. 
95/2013. (07.12.)  Ifjúsági Tábor két épületének felújításhoz árajánlat 

elfogadása. 
96/2013. (07.12.)  Beépítési kötelezettség törlése a 745. hrsz-ú ingatlanra. 
97/2013. (07.12.)  Kovács Dániel képviselő megbízása mozgóárusok 

ellenőrzésére. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 Kovács Dániel képviselő 
                        dr. Katona Miklósné képviselő 
                         Bozó Lászlóné  képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
         
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
 
1. Közterületek filmforgatási célú használata. 

Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző 
 
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása. 

Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző 
 
3. Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet tartása 

Előadó: Tarjányi Lászlóné jegyző 
 
4. Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 

Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 
 

5. Óvoda igénybevétele a nyári időszakban. 
      Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 

 
6. Egyebek. 

Előadó: Zagyva Ferencné polgármester 
 
 
 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselőjelen van, a 
testület határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t   5  i gen  szavaza t ta l ,  ha tá roza thozata l  né l kü l  e l fogadta  a  
meghívó  szer i n t i  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
Zagyva Ferencné: Az előző testületi ülésen kértétek tájékoztatlak benneteket a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről. A Béke és József A. utakon a kátyúzás megtörtént, két árajánlatot 
kaptam, de a kedvezőbb Horuczi István 406 ezer forintos ajánlatát választottam, a költségvetésben 
500 ezer forint be volt tervezve, amibe belefértem. A táblák a  régi fürdő bejáratához kikerültek. Az 
ÉRV Zrt. igazgatójával tárgyaltam a strand vízdíj csökkentésével kapcsolatban, de olyan 
tájékoztatást kaptam, hogy nem lehetséges az újonnan megalakult Energetikai Hivatal miatt sem. 
Viszont itt van Lencsés Gábor levele, hogy hogyan lehet a mi kútjainkból a vizet venni és egy 
árajánlat a mangántalanításra, és a vastalanításra. Ennek értéke 20 millió forint, a vezeték kiépítését 
még nem tudom megmondani, hogy mennyibe kerülne. Ipari vízként használnánk , így lehetséges. 
A mezőgazdasági közmunka során igénybevett földet bevizsgáltattam, jövő héten lesz meg az 
eredménye.  
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I. napirendi pont:  Közterületek filmforgatási célú használata 
 
 
Tarjányi Lászlóné:  Kormány rendelet szerint  ezt a rendeletet meg kell alkotni 2013. július 14-ig. 
Az előterjesztésben szerepel az indoklás. 
  
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel az alábbi rendelet 
tervezetet: 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE …./2013.(...) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről. 
 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete A mozgógépről szóló   2004. évi II. törvény  
37. §. (4),(5)   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e/ 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  következőket rendeli el:  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya  
1. §  

 
(1) A rendelet személyi hatálya a Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.  

(2) A rendelet tárgyi hatálya a Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában lévő 
közterületekre terjed ki.  

2. Hatásköri rendelkezések 
 

2. § 
 

A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben  a települési önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére megállapított 
hatáskört Bükkszék Község Polgármestere gyakorolja.  
 

II. fejezet 
Részletes rendelkezések 

3. Használati díj 
 

3. § 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati díjat 
kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.  
 

4. Mentességek, kedvezmények 
 

4. § 
 

(1) Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film: 
- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, 
- a települést, vagy az önkormányzat intézményeit  bemutató, 
- az önkormányzat rendezvényeiről készült film.  

(2) A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet csak 
1 napig használja. 
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5. Rendkívüli események eljárásrendje 
5. § 

 
(1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti 

események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul 
jelezni az önkormányzatnak. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt  elmaradt közterület használatot az 
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.  

 
6. A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések 

 
6. § 

 
(1) A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg a  

egybefüggően a 10 napot.  
(2) Az önkormányzati rendezvényről készülő film kivételével nem adható  filmforgatási célra 

közterület-használati engedély az évente megrendezésre kerülő polgármesterek bográcsfőző 
versenyének idejére, mely minden év júniusának negyedik hétvégéje. 

(3) A település turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Bükkszék,  2013.július 12. 
 
                                   Zagyva Ferencné                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                          jegyző 
 
 

1. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló …/2013.(VI….) 
rendelethez. 

 
Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használata díjának felső határa a használat célja szerint. 
 

Ssz. Közterület megnevezése Forgatási 
helyszín 
Ft/m2/nap 

Technikai 
kiszolgálás 
Ft/m2/nap 

Stáb 
parkolás 
Ft/m2/nap 

1.  Bükkszék község 
turisztikailag kiemelt 
közterületei 

500 200 200 

2.   Bükkszék község nem 
turisztikailag kiemelt 
közterületei 

200 150 100 
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2. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló…/2013.(VI…)  rendelethez.  
 
Bükkszék község turisztikailag kiemelt közterületei: 

a) 231 hrsz-ú József A. út 
b) 175 hrsz-ú Fürdő út 
c) 280/3 hrsz-ú Szabadság tér 
d) 240 hrsz-ú zöldterület 
e) 241 hrsz-ú zöldterület 
f) 246 hrsz-ú zöldterület 
g) 232 hrsz-ú közpark 
h) 213/1 hrsz-ú beépítetlen terület 
i) 234 hrsz-ú közterület 
 

 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A  képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t   hoz ta :  
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 10/2013.(VII.15.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A közterület filmforgatási célú igénybevételéről. 
 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete A mozgógépről szóló   2004. évi II. törvény  
37. §. (4),(5)   bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e/ 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  következőket rendeli el:  
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

1. Az önkormányzati rendelet hatálya  
1. §  

 
(1) A rendelet személyi hatálya a Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában lévő 
közterületet filmforgatás céljából igénybevevő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.  
(2)A rendelet tárgyi hatálya a Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában lévő 
közterületekre terjed ki.  

2. Hatásköri rendelkezések 
 

2. § 
 

A Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben  a települési önkormányzat tulajdonában lévő 
közterület filmforgatási célú igénybevétele során települési önkormányzat részére megállapított 
hatáskört Bükkszék Község Polgármestere gyakorolja.  
 

II. fejezet 
Részletes rendelkezések 

3. Használati díj 
 

3. § 
 

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterület filmforgatási célú igénybevételéért használati díjat 
kell fizetni, melynek felső határa a rendelet 1. mellékletében meghatározott díj.  
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4. Mentességek, kedvezmények 

 
4. § 

 
(1)Mentes a használati díj fizetése alól a kérelmező, ha a forgatni tervezett film: 

- oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, 
- a települést, vagy az önkormányzat intézményeit  bemutató, 
- az önkormányzat rendezvényeiről készült film.  

(2)A használati díjból 50 %-os kedvezmény illeti meg azt a kérelmezőt, aki a közterületet csak 
1 napig használja. 
 

5. Rendkívüli események eljárásrendje 
5. § 

 
(1)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható vagy rendkívüli természeti 
események miatt elmaradó közterület-használatot a kérelmező köteles haladéktalanul jelezni az 
önkormányzatnak. 
(2)Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt  elmaradt közterület használatot az 
önkormányzat az ok megszűnésétől számított 3 napon belül újra biztosítja.  
 

6. A használatra vonatkozó egyéb rendelkezések 
 

6. § 
 

(1)A közterületek filmforgatási célú igénybevételének időtartama nem haladhatja meg a  
egybefüggően a 10 napot.  
(2)Az önkormányzati rendezvényről készülő film kivételével nem adható  filmforgatási célra 
közterület-használati engedély az évente megrendezésre kerülő polgármesterek bográcsfőző 
versenyének idejére, mely minden év júniusának negyedik hétvégéje. 
(3)A település turisztikailag kiemelt közterületeit a rendelet 2. melléklete tartalmazza.  

 
 

III. fejezet 
Záró rendelkezések 

 
7. § 

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
Bükkszék,  2013.július 12. 
 
                                   Zagyva Ferencné                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                          jegyző 
 
 

1. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló 10/2013.(VI.15.) 
rendelethez. 

 
Bükkszék Község Önkormányzata tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 

használata díjának felső határa a használat célja szerint. 
 

Ssz. Közterület megnevezése Forgatási 
helyszín 

Technikai 
kiszolgálás 

Stáb 
parkolás 
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Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap 
1.  Bükkszék község 

turisztikailag kiemelt 
közterületei 

500 200 200 

2.   Bükkszék község nem 
turisztikailag kiemelt 
közterületei 

200 150 100 

 
 

2. melléklet a közterület filmforgatási célú igénybevételéről szóló…/2013.(VI…)  rendelethez.  
 
Bükkszék község turisztikailag kiemelt közterületei: 

j) 231 hrsz-ú József A. út 
k) 175 hrsz-ú Fürdő út 
l) 280/3 hrsz-ú Szabadság tér 
m) 240 hrsz-ú zöldterület 
n) 241 hrsz-ú zöldterület 
o) 246 hrsz-ú zöldterület 
p) 232 hrsz-ú közpark 
q) 213/1 hrsz-ú beépítetlen terület 
r) 234 hrsz-ú közterület 
 

 
I I .  Nap i rend i  pon t :  Helyi Esélyegyenlőségi Program  
 
Tarjányi Lászlóné: A Helyi Esélyegyenlőségi Programot minden önkormányzatnak el kell 
készíteni, mert 2013. július 1-től nem pályázhat, akinek nincs elfogadva. Elmondta, hogy fő 
problémaként én a  lakosság számának csökkenését és a munkanélküliség növekedését látom és 
erre építettem fel a programot. Ismerteti a HEP intézkedéseit.    
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete a csatolt Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az aláírása.  
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről 
gondoskodjon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
91/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete a csatolt Helyi Esélyegyenlőségi 
Program elfogadja. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert az aláírása.  
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről 
gondoskodjon.  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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III. napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatalban  igazgatási szünet tartása 
 
Tarjányi Lászlóné: Elmondja, hogy a  közös önkormányzati hivatal köztisztviselői számára a 
kormány rendeletben meghatározattak szerint igazgatási szünet keretében szeretné a szabadságuk 
egy részét kiadni. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a másik  három település elfogadta.  
  
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban 
2013. július 22. és 2013. augusztus  9. között igazgatási szünetet rendel el.  
Az igazgatási szünet ideje alatt a munkavégzés, és ügyfélfogadás rendjét a következők szerint kell 
biztosítani: 

- a közös hivatal székhelyén minden nap ügyeletet kell biztosítani, 
- a közös hivatal székhelyén hétfői és szerdai napokon ügyfélfogadást kell biztosítani, 
- az ügyfélfogadási helyeken: Bükkszék, Szajla, Terpes a hét egy napján – keddi napon – 

ügyfélfogadást kell biztosítani, ekkor a jegyzőnek, vagy az aljegyzőnek is meg kell jelennie 
- az ügyintézés, idejét, az elérhetőségeket az ügyintézési helyeken az ajtókra tett tájékoztatás 

útján az ügyfelekkel közölni kell, 
- az anyakönyvvezetőknek telefonos készenlétet kell biztosítani.  

 
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a fentiek szerint adja ki a köztisztviselők szabadságát.  
Határidő: 2013. július 22 
Felelős: jegyző  
 
S z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
92/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siroki Közös Önkormányzati Hivatalban 
2013. július 22. és 2013. augusztus  9. között igazgatási szünetet rendel el.  
Az igazgatási szünet ideje alatt a munkavégzés, és ügyfélfogadás rendjét a következők szerint kell 
biztosítani: 

- a közös hivatal székhelyén minden nap ügyeletet kell biztosítani, 
- a közös hivatal székhelyén hétfői és szerdai napokon ügyfélfogadást kell biztosítani, 
- az ügyfélfogadási helyeken: Bükkszék, Szajla, Terpes a hét egy napján – keddi napon – 

ügyfélfogadást kell biztosítani, ekkor a jegyzőnek, vagy az aljegyzőnek is meg kell jelennie 
- az ügyintézés, idejét, az elérhetőségeket az ügyintézési helyeken az ajtókra tett tájékoztatás 

útján az ügyfelekkel közölni kell, 
- az anyakönyvvezetőknek telefonos készenlétet kell biztosítani.  

 
Felhívja a képviselőtestület a jegyzőt, hogy a fentiek szerint adja ki a köztisztviselők szabadságát.  
Határidő: 2013. július 22 
Felelős: jegyző  
 
IV. napirendi pont: Állami tulajdonú ingatlanok ing yenes önkormányzati tulajdonba adása. 
 
Tarjányi Lászlóné: Az előterjesztést az aljegyző készítette,  jelenleg szabadságon van. Írásban 
megkaptátok az anyagot. Azt kéri, hogy gondolják át a képviselők, hogy kérik-e az ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adást.  Az utóellenőrzést nem ismerjük. Ezt augusztus 28-ig kell 
elfogadni.  
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A Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Bükkszéki Települési Értéktár létrehozására 
 
Zagyva Ferencné: Megkaptátok az írásos előterjesztést, ha ezt elfogadjuk szeptember 30-ig kell a 
bizottságot megalakítani. Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Tárgy: Bükkszéki Települési Értéktár létrehozására 
 
1. Bükkszék Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről  és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján létrehozza a Bükkszéki Települési Értéktárat. 
 
2. A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-ig megválasztja a Települési Értéktár 
Bizottság tagjait, és elfogadja működési szabályait.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt , hogy döntéséről értesítse a Heves Megyei 
Közgyűlés Elnökét. 
 
Határidő: 2013. július 23. 
Felelős: jegyző 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
93/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
 
1. Bükkszék Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről  és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a 
hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet vonatkozó 
rendelkezései alapján létrehozza a Bükkszéki Települési Értéktárat. 
 
2. A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-ig megválasztja a Települési Értéktár 
Bizottság tagjait, és elfogadja működési szabályait.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt , hogy döntéséről értesítse a Heves Megyei 
Közgyűlés Elnökét. 
 
Határidő: 2013. július 23. 
Felelős: jegyző 
 
V. napirendi pont: Óvoda igénybevétele a nyári időszakban  
 
Zagyva Ferencné: A Siroki Óvoda augusztus hónapban zárva van. A szülők részéről volt olyan 
kérés, hogy a Bükkszéki Tagóvodába szeretnék hordani ezen időben a gyermekeiket, ha ez 
lehetséges. A vezető óvónők egyeztettek, hogy ennek nincs akadálya. A kérdés az, hogy a 
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gyermekek között van, akinek nem kell fizetni, ingyenes az óvoda számukra. Szerintem ezt vagy a 
szülő, vagy a Siroki önkormányzat vállalja át.  
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Siroki Óvoda 2013. augusztusi 
bezárása idején a gyerekeket a Bükkszéki óvodát igénybe vegyék azzal a kikötéssel, hogy azok a 
gyermekek után, akik ingyenesen járnak vagy a Siroki Önkormányzat, vagy a szülő vállalja a 
költségeket. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a Kölyökvár Óvoda és a Tagóvoda 
vezetőjét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
94/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
A Bükkszék Község Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Siroki Óvoda 2013. augusztusi 
bezárása idején a gyerekeket a Bükkszéki óvodát igénybevegyék azzal a kikötéssel, hogy azok a 
gyermekek után, akik ingyenesen járnak vagy a Siroki Önkormányzat, vagy a szülő vállalja a 
költségeket. 
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a Kölyökvár Óvoda és a Tagóvoda 
vezetőjét tájékoztassa. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
VI. napirendi pont: Egyebek 
 
Tábor épületeinek felújítása 
 
Zagyva Ferencné: Az előző testületi ülésen megszavaztuk a táborvezetőnek, hogy a két épületének 
felújításához árajánlatot kérjen. Meg van a két ajánlat, közöttük jelentéktelen a különbség, ezért én 
azt javaslom, hogy a 449.928  forintost fogadjuk el, ami a kevesebb. 
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a táborban a 
két kőépület felújítására a Tarnavölgye 2008. Kft. 449.928 forintos árajánlatát elfogadja. 
Felhívja a képviselőtestület a táborvezetőt, hogy a szerződést az ajánlattevővel kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: táborvezető 
 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
95/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a táborban a 
két kőépület felújítására a Tarnavölgye 2008. Kft. 449.928 forintos árajánlatát elfogadja. 
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Felhívja a képviselőtestület a táborvezetőt, hogy a szerződést az ajánlattevővel kösse meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: táborvezető 
 
Beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom törlése 
 
Zagyva Ferencné: Érkezett hozzánk egy kérelem, hogy a 745. hrsz.-ú Akácos úti területet vegyük 
ki a beépítési és elidegenítési tilalom alól.  
Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Potyi Péter és Potyi 
Péterné tulajdonában lévő, természetben Bükkszék 745. hrsz.-ú területen lévő beépítési 
kötelezettséget és elidegenítési tilalmat töröljék. Felhívja a testület a polgármestert, hogy ezen 
határozatról a tulajdonost és az Egri Körzeti Földhivatalt értesíteni szíveskedjen. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
96/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Potyi Péter és Potyi 
Péterné tulajdonában lévő, természetben Bükkszék 745. hrsz.-ú területen lévő beépítési 
kötelezettséget és elidegenítési tilalmat töröljék. Felhívja a testület a polgármestert, hogy ezen 
határozatról a tulajdonost és az Egri Körzeti Földhivatalt értesíteni szíveskedjen. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
Mozgóárusítás 
 
Kovács Dániel: A nyári időszak beköszöntésével ismét elkezdődött a különböző termékek, főleg a 
zöldségek mozgó árusítása. Mivel ezek tudomásom szerint az önkormányzathoz nem jönnek be, 
kérem a testületet, hogy adjon egy meghatalmazást, mely szerint ellenőrizhetem, hogy van-e 
engedélyük és fizettek-e terület használatot. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Kovács Dániel 
képviselőt, hogy  Bükkszék község területén a mozgóárusok engedélyét  és területhasználat 
fizetéséről szóló igazolásukat ellenőrizze. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 S z a v a z á s 
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
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97/2013.(07.12.) testületi h a t á r o z a t: 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza Kovács Dániel 
képviselőt, hogy  Bükkszék község területén a mozgóárusok engedélyét  és területhasználat 
fizetéséről szóló igazolásukat ellenőrizze. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Katona Miklósné:  Régebben hoztunk egy határozatot, amit nem vontunk vissza hogy a falu 
központjában az árusok nem a földre pakolják a ruhákat. Szeretném, ha erre felhívnánk a 
vállalkozók figyelmét. A temetőben a járda mellett nagy a fű, jó lenne, ha le lehetne vágatni. A 
községben a járdák állapotát, akár a testület tagjai átnéznénk, hogy ne legyen még egy ilyen 
baleset, mint az elmúlt héten volt.  
 
Kovács Dániel: A hétvégi házaknál nagy a fű. Erre kell valami megoldást találni. 
 
Tarjányi Lászlóné:  Elmondta, hogy az  előző években ezt Pozsiknéval megoldották, évente 
legalább két alkalommal körbe járták a falut és felszólítást küldtünk. Ebben az évben az aljegyző  
vette át Bükkszéket, meg fogják oldani.  Sajnos csak felszólítást tudnak küldeni, mert 
kényszerkaszáltatás csak olyan helyen lehet, ahol van parlagfű. A növényvédelmi bírság kiszabása 
sem jegyzői hatáskör.  
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülés zárt ülésként folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 


