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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23.-án, 
16,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott ülésen.                             

 

Rendelet száma Tárgya 
3/2013.(IV.24.) Bükkszék Községi Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének IV. negyedévi módosítására. 
 

4/2013.(IV.24.) Bükkszék Községi Önkormányzat 2012. évi 
zárszámadására. 

5/2013.( IV.24.) Az Önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való 
gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadására. 
 

6/2013.( IV.24.) Az Önkormányzat 2013. évi 2/2013.(II.26.) 
önkormányzati rendeletének módosítása. 

7/2013.( IV.24.) A környezetvédelemről: az avar és kerti hulladékok 
égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, a zajvédelemről, 
az állattartás szabályairól és zöldterületek védelméről 
szóló rendelet módosítása. 

Határozat száma Tárgya 
34/2013.(04.23.) ZÁÉV Zrt –vel való egyeztetés. 
35/2013.(04.23.) Bükkszék Községi Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepciója. 
 

36/2013.( 04.23.) Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervének elfogadása. 

37/2013.(. 04.23.) Az Önkormányzat közép és hosszú távú 
vagyongazdálkodási terve. 

38/2013. (04.23.) Pályázati igény a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatásra. 

39/2013.( 04.23.) KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése pályázatához 
kapcsolódó nyilatkozat. 

40/2013.( 04.23.) Pályázati kiírás elfogadása a háziorvosi feladatok 
vállalkozói formában való ellátására. 

41/2013.( 04.23.) Feladat-ellátási szerződés fogászati alapellátási feladatok 
ellátására. 

42/2013.( 04.23.) Ifjúsági Tábor beszámolója az idegenforgalmi szezonra 
való felkészüléséről. 

43/2013.( 04.23.) Wágner László beadványa a csatorna hálózatfejlesztési 
hozzájárulás elengedéséről. 

44/2013.( 04.23.) Hozzájárulás a Pétervásárai orvosi ügyelet elmaradt 
díjának kifizetésére. 

45/2013.( 04.23.) Brájer Károly részére hozzájárulás Önkormányzati út 
felújítására. 
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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 
        Vígh Lászlóné aljegyző 
 
Meghívott vendég: Szarvas Dénes könyvvizsgáló.  
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő jelezte, hogy 
késik, de a testület határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A képv ise lő t es tü le t   4  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 polgármester 
Az első napirend tárgyalása előtt az április 2-i rendkívüli ülésen elhangzottakra hivatkozva 
elmondja, hogy a ZÁÉV Zrt. azt kéri, hogy fejezze ki azon szándékát a képviselő-testület, hogy 
folytassanak tárgyalásokat a végleges elszámolás tárgyában. Javaslatot tesz arra, hogy a 
tárgyalásokon dr. Katona Miklósné képviselő és a polgármester vegyen részt az önkormányzat 
részéről. 
  
Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 
 
Határozati javaslat 
Tárgy: Felhatalmazás tárgyalások folytatására a ZÁÉV Zrt-vel 
 
A Képviselő Testület felhatalmazta  Bükkszék Község Polgármesterét  és dr. Katona Miklósné 
képviselőt arra, hogy a z ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-007 sz. projekthez kapcsolódó beruházás 
végleges elszámolása tárgyában az alábbi keretek között egyeztetéseket és tárgyalásokat folytasson 
a ZÁÉV Zrt-vel és a megállapodás tervezetét a Képviselő Testület részére jóváhagyás céljából 
terjessze elő.  
Az egyeztetés kiterjed mindazon fentebb részletesen körülirt  beruházáshoz kapcsolódó 
szerződéses és írásbeli szerződésen kívüli, de az ZÁÉV Zrt mint kivitelező által ténylegesen 
elvégzett, fellelhető, műszaki ellenőrök által leigazolható munkanemekre, azok ellenértékére,  
amelyek jelen határozat meghozataláig még nem kerültek elszámolásra. A felhatalmazás kiterjed 
Bükkszék Község Önkormányzata, mint megrendelő projekthez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseire, 
azok esetleges szerződéses vagy jogszabályon alapuló késedelmi kamataira és azok teljesítésére.  
Jelen határozatot a Képviselő Testültet a ZÁÉV Zrt részére adta ki annak érdekében, hogy a 
kivitelező a projekt zárásához és a végszámla kifizetéséhez kapcsolódó nyilatkozatát az 
önkormányzatot hitelező pénzintézet az MFB Zrt részére megtegye.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  4  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
34/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Tárgy: Felhatalmazás tárgyalások folytatására a ZÁÉV Zrt-vel 
 
A Képviselő Testület felhatalmazta  Bükkszék Község Polgármesterét  és dr. Katona Miklósné 
képviselőt arra, hogy a z ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-007 sz. projekthez kapcsolódó beruházás 
végleges elszámolása tárgyában az alábbi keretek között egyeztetéseket és tárgyalásokat folytasson 
a ZÁÉV Zrt-vel és a megállapodás tervezetét a Képviselő Testület részére jóváhagyás céljából 
terjessze elő.  
Az egyeztetés kiterjed mindazon fentebb részletesen körülirt  beruházáshoz kapcsolódó 
szerződéses és írásbeli szerződésen kívüli, de az ZÁÉV Zrt mint kivitelező által ténylegesen 
elvégzett, fellelhető, műszaki ellenőrök által leigazolható munkanemekre, azok ellenértékére,  
amelyek jelen határozat meghozataláig még nem kerültek elszámolásra. A felhatalmazás kiterjed 
Bükkszék Község Önkormányzata, mint megrendelő projekthez kapcsolódó pénzügyi teljesítéseire, 
azok esetleges szerződéses vagy jogszabályon alapuló késedelmi kamataira és azok teljesítésére.  
Jelen határozatot a Képviselő Testültet a ZÁÉV Zrt részére adta ki annak érdekében, hogy a 
kivitelező a projekt zárásához és a végszámla kifizetéséhez kapcsolódó nyilatkozatát az 
önkormányzatot hitelező pénzintézet az MFB Zrt részére megtegye.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
I. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének IV. negyedévi 
módosítására. 
 
Zagyva Ferencné: Megkaptátok írásos formában a költségvetés módosítását, van-e kérdés 
hozzászólás?  
 
Szarvas Dénes: A rendelet tervezetben beállított számokkal javasoljuk elfogadni a IV. negyedévi 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az kérdezném, hogy 21 millió forintos folyószámla hitellel zártuk az évet? 
A SALVUS napokra honnan kaptuk az 500 ezer forintot, és Vancsura Miklós Úrnak mikor és mire 
szavaztunk meg 9,5 millió forintot? 
 
Koska Pál megérkezik. A testület létszáma 5 fő, a határozatképesség fennáll. 
 
Zagyva Ferencné: Igen a folyószámla hitel 21 millió forint volt, az 500 ezer forintot a strandi 
SALVUS napokra költöttük, melyet a „Palóc út” által beadott és megnyert pályázati pénzből 
kaptunk. A 9,5 millió forintot Vancsura Úrnak a közbeszerzési eljárás során szavaztuk meg, mert ő 
volt a projekt projektmenedzsere. 
 
Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a rendelet tervezetet: 
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Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete  
 

A 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  
 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Államháztartási törvény) 34.§ (4) bekezdésében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdésének b) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/ 2012. (II.10.) rendeletének (továbbiakban Költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a költségvetését 2012. december 31-i hatállyal 
1.333.942.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázharminchárommillió-kilencszáznegyvenkettőezer 
forint bevételi előirányzattal  fogadja el. A bevételi előirányzatot az Államháztartási törvény 6.§. 
(4) bekezdésében meghatározott bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetését 2012. december 31-i hatállyal 
1.333.942.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázharminchárommillió-kilencszáznegyvenkettőezer 
forint kiadási előirányzattal fogadja el.  Az önkormányzat kiadási előirányzatait az Államháztartási 
törvény 6. §. (2)-(3) bekezdése szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 
 
2.§ A Költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§ (1) A Képviselőtestület az alaptevékenység bevételi előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 1.314.911.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd-háromszázháromszáztizennégymillió- 
kilencszáztizenegyezer forintban állapítja meg. 
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység kiadási előirányzatát 2012. december 31-i hatállyal 
1.314.911.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd-háromszázháromszáztizennégymillió- 
kilencszáztizenegyezer forintban állapítja meg.” 
 
3.§ A Költségvetési rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.§ (1) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 19.031.000 Ft-ban, azaz Tizenkilencmillió-harmincegyezer forintban állapítja meg. 
(2) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység kiadási  előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 19.031.000 Ft-ban, azaz Tizenkilencmillió-harmincegyezer forintban állapítja meg.” 
 
4.§ A Költségvetési rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.§ (1) A Képviselőtestület általános tartalékát 2012. december 31-i hatállyal  
-2.826.000 Ft-ban azaz mínusz Kettőmillió- nyolcszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.  
(2) A Képviselőtestület a vállalkozási tartalékát 2012. december 31-i hatállyal  
2.826.000 Ft-ban azaz Kettőmillió-nyolcszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.” 
 
 
5.§ A Költségvetési rendelet 3-6. melléklete helyébe e rendelet 3-6. melléklete lép. 
 
Záró rendelkezések 
 
6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 



 5 

 
B ü k k s z é k,  2013. április 09.  
 
                     Zagyva Ferencné                                       Tarjányi Lászlóné  
                         Polgármester                                                  jegyző 
 
 
 
A képv ise lő  t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  rész t ,  me lybő l  4  igen  1  
ta r tózkodás  szavaza t ta l  a  képv ise lő - tes tü le t  az  a lább i  rende le te t  a l ko t ta  
meg  és  fogadta  e l  a  rende le t  mel lék le te i t  a  j egyzőkönyvhöz  csa to l t  
t a r ta lommal :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

3/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete  
 
A 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról.  

 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (továbbiakban: Államháztartási törvény) 34.§ (4) bekezdésében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdésének b) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséről szóló  
4/ 2012. (II.10.) rendeletének (továbbiakban Költségvetési rendelet) 2.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„2.§ (1) A Képviselőtestület az önkormányzat a költségvetését 2012. december 31-i hatállyal 
1.333.942.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázharminchárommillió-kilencszáznegyvenkettőezer 
forint bevételi előirányzattal  fogadja el. A bevételi előirányzatot az Államháztartási törvény 6.§. 
(4) bekezdésében meghatározott bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
(2) A Képviselőtestület az önkormányzat költségvetését 2012. december 31-i hatállyal 
1.333.942.000 Ft, azaz Egymilliárd-háromszázharminchárommillió-kilencszáznegyvenkettőezer 
forint kiadási előirányzattal fogadja el.  Az önkormányzat kiadási előirányzatait az Államháztartási 
törvény 6. §. (2)-(3) bekezdése szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.” 
 
2.§ A Költségvetési rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.§ (1) A Képviselőtestület az alaptevékenység bevételi előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 1.314.911.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd-háromszázháromszáztizennégymillió- 
kilencszáztizenegyezer forintban állapítja meg. 
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység kiadási előirányzatát 2012. december 31-i hatállyal 
1.314.911.000 Ft-ban, azaz Egymilliárd-háromszázháromszáztizennégymillió- 
kilencszáztizenegyezer forintban állapítja meg.” 
 
3.§ A Költségvetési rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.§ (1) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység bevételi előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 19.031.000 Ft-ban, azaz Tizenkilencmillió-harmincegyezer forintban állapítja meg. 
(2) A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység kiadási  előirányzatát 2012. december 31-i 
hatállyal 19.031.000 Ft-ban, azaz Tizenkilencmillió-harmincegyezer forintban állapítja meg.” 
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4.§ A Költségvetési rendelet 10.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„10.§ (1) A Képviselőtestület általános tartalékát 2012. december 31-i hatállyal  
-2.826.000 Ft-ban azaz mínusz Kettőmillió- nyolcszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.  
(2) A Képviselőtestület a vállalkozási tartalékát 2012. december 31-i hatállyal  
2.826.000 Ft-ban azaz Kettőmillió-nyolcszázhuszonhatezer forintban állapítja meg.” 
 
5.§ A Költségvetési rendelet 3-6. melléklete helyébe e rendelet 3-6. melléklete lép. 
 
Záró rendelkezések 
 
6.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
B ü k k s z é k,  2013. április 23.  
 
                     Zagyva Ferencné                                       Tarjányi Lászlóné  
                         Polgármester                                                  jegyző 
 
 
II. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadására. 
 
Zagyva Ferencné: A második napirendi pont az Önkormányzat 2012. évi beszámolója. 
 
Bozó Ferencné: A kiküldött szöveges beszámolót át kellett dolgozni és a testületi ülés előtt kiadott 
írásos anyagban vannak a javított adatok. A pénzmaradvány levezetésben kellett javítani a MÁK 
által kiküldött programváltozás miatt, nem fizetni kell 112 ezer forintot, hanem visszakapunk 946 
ezer forintot.   
  
Szarvas Dénes: A 2012. évi beszámoló valós és megbízható képet ad a gazdálkodásról, a 
rendeleteknek megfelelnek, így mellékletként leadott könyvvizsgálói jelentésben leírt számokkal 
auditálom az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását. Nem volt egyszerű összehozni ezt a 
beszámolót, komoly vagyoni gyarapodás volt az elmúlt évben a strand beruházás miatt, ezért 
minden elismerésem a számviteli csapatnak. Elfogadásra javaslom a beszámolót. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a rendelet 
tervezetet: 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(IV…) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

 
Bükkszék   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32 
cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

A költségvetés végrehajtása 
 

1. §  
 
(1) Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
készült beszámolót      
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                     1.344.792.000  Ft teljesített bevételi főösszeggel 
                     1.340.832.000  Ft teljesített kiadási főösszeggel 
az 1. és 2. mellékletben meghatározott részletezéssel hagyja jóvá. 
 
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység 2012. költségvetése végrehajtását 
                      1.325.761.000 Ft teljesített bevétellel 
                      1.324.627.000 Ft teljesített kiadással  
hagyja jóvá.  
 
(3)  A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység  2012. évi költségvetése végrehajtását 
                     19.031.000 Ft  teljesített bevétellel 
                     16.205.000 Ft teljesített kiadással 
hagyja jóvá.   

2. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi   létszámának alakulását  a 3. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

Pénzmaradvány megállapítása 
 

3. §  
 

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát – 3.828.000 Ft-ban  hagyja jóvá, melynek 
elszámolását a 4. melléklet tartalmazza.  

 
 

 
Záró rendelkezések 

 
4. § 

 
 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
B ü k k s z é k,  2013. április 23. 
 
 
                                   Zagyva Ferencné                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                           jegyző 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshozata lában 5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  a l ko t ta  meg és  fogadta  
e l  a  rende le t  me l l ék le te i t  a  jegyzőkönyvhöz  csa to l t  ta r ta lomma l  
 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
4/2013.(IV.24) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
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Bükkszék   Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32 
cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

A költségvetés végrehajtása 
 

1. §  
 
(1) Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 
készült beszámolót                
                     1.344.792.000  Ft teljesített bevételi főösszeggel 
                     1.340.832.000  Ft teljesített kiadási főösszeggel 
az 1. és 2. mellékletben meghatározott részletezéssel hagyja jóvá. 
 
(2) A Képviselőtestület az alaptevékenység 2012. költségvetése végrehajtását 
                      1.325.761.000 Ft teljesített bevétellel 
                      1.324.627.000 Ft teljesített kiadással  
hagyja jóvá.  
 
(3)  A Képviselőtestület a vállalkozási tevékenység  2012. évi költségvetése végrehajtását 
                     19.031.000 Ft  teljesített bevétellel 
                     16.205.000 Ft teljesített kiadással 
hagyja jóvá.   

2. § 
 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi   létszámának alakulását  a 3. melléklet szerint 
állapítja meg. 
 

Pénzmaradvány megállapítása 
 

3. §  
 

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát – 3.828.000 Ft-ban  hagyja jóvá, melynek 
elszámolását a 4. melléklet tartalmazza.  

 
 

Záró rendelkezések 
 

4. § 
 

 
E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
B ü k k s z é k,  2013. április 23. 
 
 
                                   Zagyva Ferencné                                   Tarjányi Lászlóné 
                                      polgármester                                           jegyző 
 
 
Szarvas Dénes könyvvizsgáló távozott az ülésről. 
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III. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára. 
 
Zagyva Ferencné: Megkérem Vígh Lászlónét, hogy egy pár mondattal ismertesse a 2014. évi 
költségvetési koncepciót. 
 
Vígh Lászlóné: A kiküldött előterjesztés után tudomást szereztünk arról, hogy az Országgyűlés a 
koncepció elfogadásának határidejét október 31-re változtatta meg, de ez még nincs kihirdetve. A 
Jegyző Asszonnyal egyeztetve úgy határoztunk, hogy testület elé terjesztjük, mert októberben sem 
fogunk a jövő évi költségvetésről többet tudni, mint most, ezért elfogadásra javaslom az 
előterjesztést. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetés készítési munkálatainak ütemezését az alábbiak szerint elfogadja: 

 
1. A költségvetési koncepció elfogadása előtt az önkormányzati hivatal közreműködésével át 

kell tekinteni az önkormányzat költségvetést érintő dokumentumainak (Gazdasági Program, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, önkormányzati rendeletek, társulási megállapodások, 
szerződések…) 2014. évre kiterjedő hatásait.  

 
2. Fel kell mérni a több éves kihatással járó döntések 2014. évi pénzügyi vonzatait. 

 
3. A Kormány gazdaság-és pénzügypolitika fő irányainak megismerését követően 

önkormányzati szinten az egyensúlyban lévő költségvetési egyenleg kialakítása legyen a fő 
szempont. 
 

4. Felül kell vizsgálni, hogy az önként vállalt feladatokhoz a saját bevétel biztosított  
lesz-e. 

5. Az önkormányzati adósságállományának 2014. évi törlesztési ütemére előirányzott kiadási 
előirányzatra kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

6. A költségvetési koncepciót véleményeztetni kell a bizottságokkal.  
 

7. Saját számításokkal a saját bevételek várható mértékét a Központi költségvetési 
támogatások megismeréséig meg kell nagyságrendileg határozni, az adóbevételekkel 
együtt.  
 

8. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és 
ellenőrzési tevékenységet.     
 

9. A költségvetési tervjavaslatot egyeztetési eljárás keretében a civil szervezetekkel, 
bizottsággal véleményeztetni kell. 
 

10. A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester  

   Határidő: értelem szerint 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
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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35/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
 

Bükkszék Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
költségvetés készítési munkálatainak ütemezését az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A költségvetési koncepció elfogadása előtt az önkormányzati hivatal közreműködésével át 

kell tekinteni az önkormányzat költségvetést érintő dokumentumainak (Gazdasági Program, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, önkormányzati rendeletek, társulási megállapodások, 
szerződések…) 2014. évre kiterjedő hatásait.  

 
2. Fel kell mérni a több éves kihatással járó döntések 2014. évi pénzügyi vonzatait. 

 
3.  A Kormány gazdaság-és pénzügypolitika fő irányainak megismerését követően 

önkormányzati szinten az egyensúlyban lévő költségvetési egyenleg kialakítása legyen a fő 
szempont. 
 

4. Felül kell vizsgálni, hogy az önként vállalt feladatokhoz a saját bevétel biztosított  
5. lesz-e. 
6. Az önkormányzati adósságállományának 2014. évi törlesztési ütemére előirányzott kiadási 

előirányzatra kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 

7. A költségvetési koncepciót véleményeztetni kell a bizottságokkal.  
 

8. Saját számításokkal a saját bevételek várható mértékét a Központi költségvetési 
támogatások megismeréséig meg kell nagyságrendileg határozni, az adóbevételekkel 
együtt.  
 

9. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és 
ellenőrzési tevékenységet.     
 

10. A költségvetési tervjavaslatot egyeztetési eljárás keretében a civil szervezetekkel, 
bizottsággal véleményeztetni kell. 
 

11. A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 

 
Felelős: Zagyva Ferencné polgármester  

   Határidő: értelem szerint 
 
IV. napirendi pont: Bükkszék Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadására.  
 
Zagyva Ferencné: A következő napirendi pont a közbeszerzési terv. 
 
Dr. Katona Miklósné:  A nyolc millió forintos értékhatár az árubeszerzésnél és a 15 milliós az 
építési beruházásnál azonos típusú árukra és építkezésre  vonatkozik? Ezek az értékek voltak az 
elmúlt évben is? 
 
Vígh Lászlóné: A válaszom valamennyi kérdésedre igen. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény  
33.§ (1) bekezdése alapján 2013.évben tervezett közbeszerzéseire a közbeszerzési tervet nemleges 
adattartalommal fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben év közbeszerzés köteles 
építési beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés merül fel, a közbeszerzési tervet terjessze a testület 
elé.  
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
36/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény  
33.§ (1) bekezdése alapján 2013.évben tervezett közbeszerzéseire a közbeszerzési tervet nemleges 
adattartalommal fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben év közbeszerzés köteles 
építési beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés merül fel, a közbeszerzési tervet terjessze a testület 
elé.  
 
V. napirendi pont: Az Önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodásáról szóló 
rendelet elfogadására. 
 
Zagyva Ferencné: Kérem a Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az előterjesztést. 
 
Tarjányi Lászlóné: A Heves Megyei  Kormányhivataltól törvényességi észrevételt kaptunk, 
hogy az érvényben lévő vagyonrendeletet módosítsuk. A Nemzeti vagyonról szóló törvény 
előírja, hogy az önkormányzat vagyonát két csoportba kell osztani törzs illetve üzleti vagyonba. 
A törzs vagyon további két csoportba osztható forgalomképtelen illetve korlátozottan 
forgalomképes. A kiadott előterjesztésben jól látható, hogy mit hová soroltunk be.  A 
törvényességi észrevétel tartalmazta még azt is, hogy közép és hosszú vagyongazdálkodási 
tervet készítsük, amit szintén megkaptak a képviselők.  
 
Vigh Lászlóné: Nincs sok változás a vagyonelemek besorolásában a régi rendelethez képest. A 
forgalomképtelen törzsvagyonban azokat a vagyonelemeket hagytuk meg amelyeket a nemzeti 
vagyonról szóló törvény odasorol. A vízközművek és műtárgyaik átkerültek a korlátozottan 
forgalomképes törzsvagyon körébe, és idekerültek besorolásra a kötelező feladatok ellátásához 
szükséges épületek is. 
 
Dr. Katona Miklósné: A rendelet tervezet 11. § (1) bekezdése értelmében az ingyenes felajánlott 
ingatlanról a testület dönt, a pénzadományról a polgármester. Azt kérem, hogy erről tájékoztassa 
a testületet. A 13. §-ban megjelölt értékhatárokat lejjebb vinném, a 20 millió forintot 10 millió 
forintra, a 25 milliót pedig 15 millió forintra csökkenteném. 
 
Zagyva Ferencné: A módosításra tett javaslatot szavazásra teszem az alábbiak szerint: 
- Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a vagyonról, vagyonnal való 
gazdálkodásról szóló rendelet tervezet 13. § (1) bekezdésében meghatározott   20 millió forintos 
értékhatárt 10 millióra, a 13 § (2) bekezdésében meghatározott 25 millió Ft-os értékhatárt  15 
millióra csökkenti.  
 
A képv ise lő  t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  rész t ,  me lybő l  2  igen  3  
ta r tózkodás  szavazat ta l  a  képv i se lő - tes tü le t   a  módos í tó   javas la to t  
e lu tas í to t ta .   
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Zagyva Ferencné:  A pénzadományról természetesen tájékoztatni fogom a képviselőtestületet.  
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás és javaslat nincs, akkor szavazásra teszem fel a 
rendelet tervezetet: 

Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

…/2013. (IV….) önkormányzati rendel tervezete 
 

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodásáról 
 

Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. ( a továbbiakban Mötv.) 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bek. i/ 
pontjában,  A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv.(továbbiakban: Nvtv.)   3. § (1) bek. 
6. pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében,  18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I.fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Bükkszék  község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
annak szerveire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki. 
 
(2) Az önkormányzat szervei e rendelet vonatkozásában: a képviselő-testület, a képviselő-testület 
bizottsága, a polgármester, a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat által alapított 
és az önkormányzat tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervek, vállalatok és 
gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati vagyont megbízás alapján üzemeltető jogi és 
természetes személyek. 
 
(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába 
kerülő 
a) kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonra, továbbá  
b) a tulajdonában lévő dolgokra, ingatlan és ingó vagyonra,  
c)   társasági részesedésekre, a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, vagyoni értékű jogokra. 
d) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, illetve közhasznú társaságban 
és gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre 
(továbbiakban: portfolió vagyon). 
 
 (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére, 
b) a közterületek használatára 
 
 (5) Az önkormányzat és szervei a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának keretében 
kötött szerződések során a törvények és e rendelet szabályai szerint kötelesek eljárni. 
 
(6) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni az értékpapírok megszerzésére és 
elidegenítésére, valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illető 
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követelések elengedésére és mérséklésére, ha az önkormányzat éves költségvetéséről szóló 
rendelete ettől eltérően nem rendelkezik. 
 

II.fejezet 

Az önkormányzati vagyon 

2. § 

(1) A Az önkormányzati vagyon  
a) törzsvagyonból 
b) üzleti vagyonból áll. 

 
(2) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján: 

a) forgalomképtelen törzsvagyon 
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
c) forgalomképes üzleti vagyon 

 

Törzsvagyon 

3.§. 

(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona 
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és 
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból 
áll. 
 
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. 
 
(3) Az önkormányzat az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít. 
 
(4) Törzsvagyonná törvény előírásain túl azon vagyonelemek minősíthetők, melyek közvetlenül a 
kötelező önkormányzati feladatok -  közszolgáltatások, közhatalmi feladatok  - ellátását szolgálják, 
vagy az önkormányzat egyéb céljai megvalósítása érdekében indokolt törzsvagyonná minősítése.   
 
(5) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek jegyzékét az 1. melléklet 
tartalmazza. 

4.§. 
 

Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vagyonelemek a 2. 
melléklet tartalmazza. 

Üzleti vagyon 

5.§. 

(1) Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az 
önkormányzat törzsvagyonába. 
 
(2) Az üzleti vagyon ingatlan vagyonelemei: 

a) építési telkek, 
b) mezőgazdasági földterületek, 
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c) ipari területek, 
d) bérlakások, 
e) nem lakáscélú ingatlanok. 

(3) Az üzleti vagyon ingó és vagyoni értékű jog vagyonelemei: 
a) készpénz, 
b) egyéb pénzeszközök és követelések, 
c) értékpapírok, kötvények, részvények, üzletrészek, 
d) használati és haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, 
e) egyéb vagyoni értékű jog. 

 
(4) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a  
3. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzati vagyon nyilvántartása 

6.§ 

(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét – az arra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a 
jegyző alakítja ki. 
 
(2) Az önkormányzat az ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, 
esetenként – jogszabályi keretek között – értékbecslés esetén a becsült értéken, ingó vagyonát 
nyilvántartási értéken, a portfolió vagyonát – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – 
névértéken tartja nyilván. 
 
(3) Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyonról az önkormányzatok tulajdonában levő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet 
alapján felvezetett ingatlanvagyon-katasztert a Siroki Közsös Önkormányzati Hivatal vezeti, 
elkülönítve  a az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon,  a  korlátozottan  
forgalomképes törzsvagyon és az üzleti vagyon szerint csoportosított bontásban. 
  
(4) Az  érték nyilvántartását az utak esetében nem kell feltüntetni, a vagyont naturális mutatói 
alapján kell nyilvántartani. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy 
értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. 
 
(5) Az ingatlan állapotában, értékében végbement változást a hivatal a változástól számított 90 
napon belül, de az éves zárási munkákhoz igazodóan haladéktalanul köteles a nyilvántartáson 
átvezetni.A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is. 
(4) A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat 
kivételével – nyilvánosak. 
 

Önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

7.§. 

Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében 
történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy 
forgalmi értékét 

a) ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi összehasonlító értékbecsléssel, az 
önkormányzat által vásárolt ingatlan esetén a beszerzési érték alapulvételével vagy 
ingatlanforgalmi szakértő,illetve értékbecslő által készített  forgalmi értékbecslés alapján,  
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b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyesértékpapír-
típusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, 

c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén három hónapnál nem 
régebbi könyvvizsgálói értékelés alapján kell meghatározni. 

III. Fejezet 

A rendelkezési jogok gyakorlása 

8.§. 
 

(1)  Az  önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  nemzeti vagyon hasznosításáról a  képviselő-
testület gondoskodik a közfeladatai ellátása  infrastrukturális  hátterének, kötelező és önként vállalt 
feladatainak hatékony és eredményes ellátása céljából. 
 
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, 
átruházásáról, megterhelésérő, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő 
beviteléről bérleti díj egyedi megállapításának feltételeiről a Képviselő-testület dönt, 
figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásait. Az elidegenítésről szóló 
szerződést a polgármester írja alá. 
 
(3) Az üzleti vagyon tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat. Az üzleti vagyon elidegenítéséről minden esetben a Képviselőtestület dönt. Az 
elidegenítésre vonatkozó szerződést a polgármester írja alá. 

 

Vagyonkezelése, hasznosítása 

9.§. 
 

(1) A vagyonkezelés, vagyonkezelői jog szabályait a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezései, valamint az Mötv. 109. §-a határozzák meg. 
 
(2) Az önkormányzati intézmény annak a törzsvagyonnak a használati jogát 
gyakorolhatja, amely az adott intézmény Alapító Okiratában szerepel. Az intézmény 
ennek keretében köteles gondoskodni a rendeltetésszerű üzemeltetésről.  
 
(3) A (2) bekezdésben szereplő intézmény a rábízott törzsvagyont bérbeadás útján, az 
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az 
intézményt illeti meg. A Képviselő-testület határozattal dönt a bérleti díj mértékéről. 
 

(4)  Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat- és 
hatáskörének változásával összefüggésben az ingatlan  használat jogának más Önkormányzat vagy 
állami szerv részére történő átadása, vagy ezen szervektől történő átvételt szolgáló megállapodás 
jóváhagyása. 

(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak értékesítésére, megterhelésére a Nvtv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(6) A korlátozottan forgalomképes  ingatlanok értékesítéséhez a képviselő-testület minőségi 
többségű döntése szükséges.  
 

A felajánlott vagyon elfogadása 
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10.§ 

 
(1) Bármely vagyontárgy -ideértve a készpénzt is - tulajdonjogának ingyenes vagy 
kedvezményes felajánlásának elfogadásáról – kivéve az ingatlan kedvezményes vagy ingyenes 
felkajánlását -  a Polgármester dönt. A polgármester a felajánlott vagyontárgy elfogadásáról szóló 
döntést követő testületi ülésen erről tájékoztatja a Képviselőket. Az ingatlan felajánlás 
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
(2) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek ismert terhei elérik, 
vagy meghaladják az ajándék vagy a hagyaték értékét. 
 
(3) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott 
vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonhasználó szerv részére a felajánló által 
meghatározott célra átadni feltéve, hogy a döntést megelőzően a vagyonkezelő vezetője 
nyilatkozatott arról, hogy képes a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. 
 

IV. fejezet 
 

Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását, vételét célzó eljárás 
 

11.§ 
 

 Az önkormányzat kizárólagos tulajdonába nem tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
nem minősülő vagyonát elidegeníteni, hasznosítani csak versenyeztetéssel lehet. A versenyeztetés 
nyilvános pályázati eljárás útján valósul meg.  
 
 

12.§ 
 

(1) A 20.000.000 Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az 
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet.  

 
(2) A 25.000.000 Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyont 
hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  
 
(3) A versenyeztetési eljárás szabályait a 4. melléklet tartalmazza. 
 

Ingatlan átruházása 
 

13.§ 
 

(1) Önkormányzati ingatlanvagyon - építési telek kivételével – tulajdonjogát átruházni csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  
 
(2)10.000.000 Ft egyedi értékhatár feletti építési telkek tulajdonjogát átruházni  csak előzetes, 
nyilvános meghirdetést követően a legjobb ajánlattevő részére lehet.  
 
(3) 10.000.000 Ft értékhatár alatti építési telek tulajdonjoga nyilvános meghirdetés nélkül is 
átruházható. 
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(4) 100.000 Ft egyedi érték fölötti tárgyi eszköz, ingó vagyon nyilvános meghirdetést követően a 
legjobb ajánlattevő részére értékesíthető. 
 
(5) 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszköz, ingó vagyon nyilvános meghirdetés nélkül 
értékesíthetők. 

 
 

Vagyonnal történő vállalkozás 
 
14.§ 
 

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal a Nvtv-ben meghatározott 
szabályok megtartásával  vállalkozás folytatható.   

 
(2) Az önkormányzat tagja lehet a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott 
gazdasági társaságnak, résztvehet vállalkozásban  olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse kötelező 
és önként vállalt feladatai ellátását.  

 
(3) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitele csak közgazdasági megalapozó 
számításokat követően történhet. 

 
(4) Az önkormányzat  csak olyan vállalkozási formában vehet részt, melyben a felelőssége nem 
haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 

 
(5) Vagyon, vagyonrész vállalkozásban történő hasznosításához  a képviselő-testület döntése 
szükséges.  
 
 

Üzleti  vagyon hasznositása 
 

15.§ 
 
(1)Az üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a képviselő-testület 
gondoskodik.  

 
(2) Az üzleti vagyon hasznosítása érdekében eljárni, a vállalkozókkal tárgyalni, őket tájékoztatni, 
az esetleges versenyeztetést előkészíteni a polgármester feladata.  
 
(3) Az üzleti  vagyon hasznosításából származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. 

 
(4)Üzleti  vagyon értékesítéséből származó bevétel csak újabb vagyontárgy vásárlására vagy más 
felhalmozási célú kiadásra fordítható  működési célra nem. 
 

Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társulásokban, közhasznú társaságokban 
 

16.§ 
 

(1) Gazdasági és közhasznú társaság alapítására – az önkormányzati tulajdon-rész mérétkétől 
függetlenül – kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult. 
 
(2) Ha a többszemélyes gazdasági Társaságban, közhasznú társaságban az önkormányzati 
tulajdonrészt 25 % vagy az alatti, akkor a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági jogokat a 
polgármester vagy az általa megbízott személy gyakorolja. Amennyiben a legfőbb szerv ülésén 
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meghozott döntéshez a megbízott személy felhatalamazással nem rendelkezik, akkor a döntés előtt 
vagy indokolt esetben utólagosan a polgármester hozzájárulása szükséges. 
 
(3) Ha többszemélyes gazdasági vagy közhasznú társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 %-
nál nagyobb vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes tulajdonú 
gazdasági társaság, közhasznú társaság legfőbb szervének hatásköréba tartozó jogokat a Képviselő-
testület gyakorolja. 
 

V.fejezet 
 

A vagyonkezelői jog ellenértéke, gyakorlása, vagyonkezelés ellenőrzése 
 
17. § 

 
(1) A Képviselő-testület rendeletben határozza meg azokat a vagyonelemeket, amelyekre 
önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és kijelöli a 
vagyonkezelőket. 
 
(2) A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 
(1) bekezdés 19. b) pontjának ba) és bc) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők kötelesek a 
vagyonkezelői szerződés időtartama alatt évente ellenértéket fizetni, melynek mértéke a tárgyévi 
költségvetés vagy üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati 
támogatás nélkül számított saját bevételének 5%-a. 
(3) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ (1) bekezdés 19. b.) pontjának bb), bd) és be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők 
esetében - vagyonkezelői szerződés, alapító okiratban szabályozott módon - kerülhet sor. 
 
(4) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok 
állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.  
 
 

18. § 
 

(1) Az önkormányzat a vagyonkezelést, a vagyonkezelői jog gyakorlását évente ellenőrzi.  
(2) A vagyonkezelő köteles évente, február 15-ig az általa kezelt vagyon állapotáról        
beszámolót készíteni.  
 

VI. Fejezet 
 

Ingyenes vagyonátruházás, követelésről lemondás 
 

19.§. 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni a Nvtv-ben meghatározottak 
szerint lehet.  

(2) Az önkormányzat követeléseiről 100.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 100.000,- Ft 
egyedi értékhatár feletti összegről a képviselő-testület jogosult lemondani. 
(3) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha 

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, 
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy 
egészben nem lehet behajtani, és az eljárás előreláthatóan a későbbiekben sem vezetne 
eredményre, 
c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó 
költségekkel jár, 
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d) a bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról bírói 
egyezség történt, 
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy 
valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során csődegyezségi 
megállapodást kötöttek. 

 
 

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy 
peren kívüli egyezségkötés 

 
20. § 

 
A Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 
a Képviselő-testület jogosult. 
 

A szerződések nyilvántartása és közzététele 
 

21. § 
 

 
Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdalkodással kapcsolatos jogügyleteket 
tartalmazó, nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó építésra, árubeszerzésre vagy szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadásra, 
koncesszióba adására vonatkozó szerződések törvényben meghatározott adatait a szerződés 
megkötésétől számított 60 napon belül a helyben szokás módon, valamint az Önkormányzat 
internetes honlapján közzé kell tenni és azt a közzétételt követő öt évig meg kell őrizni. 
 

Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések 
 

22.§ 
 

A Képviselő-testület dönt a tzulajdonában álló vagyonnal kapcsiolatban  
a) kezességvállalásról, 
b) közalapítvány létrehozásáról, társadalmi szervezethez való csatlakozásról, 
c) tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban 
d) behajthatatlan követelések törléséről 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
23.§  

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzata 2000. Évi 12. 
(09.09.) rendelete és az azt módosító  8/2008 (VII. 18.) rendelete. 
 
Kelt: Bükkszék, 2013. április 23. 
 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
   polgármester jegyző 
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1.melléklet az 5./2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
Forgalomképtelen TÖRZSVAGYON 

 
1.Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek 
1.1 helyi közutak, földutak, külterületi utak,  járdák, közút melleti vízelvezető árkok 
 
Helyrajzi szám Ing.megnevezése 
 
19/ / /   Közút 
20/ / /   Gárdonyi Géza utca 
25/ 2/ /  Saját használatú út 
45/ 1/ /  Templom út 
46/ / /   Rózsa utca 
90/ / /   Ságvári utca 
058/ / /  árok 
093/ 29/ /Út külterületi (Dobó út mell 
101/ / /  Ady Endre utca 
109/1     Arany János út utca 
109/ 5/ / Közút 
109/ 6/ / út 
118/ / /  Vörösmarty utca 
175/ / /  Fürd ő út 
231/ / /  József Attila utca 
232/ / /  Közpark 
233/ / /  Közút 
234/ / /  Közterület 
240/ / /401 Közterület 
253/ / /  Közterület 
259/ / /  Közterület 
263/ / /  árok 
279/ 1/ / Járda Dobó út mellett jobb.o. 
280/ 1/ / Járda Szabadság téren 
280/ 3/ / Közút Szabadság tér 
281/ 1/ / Járda Egri út mellett jobb.2. 
281/ 3/ / Járda Egri út mellett jobb.1. 
282/ 1/ / Béke út 
282/ 3/ / Közút 
320/ 1/ / Közút 
320/ 2/ / Közút 
320/ 3/ / Közút 
320/ 4/ / Közút 
320/ 5/ / Közút 
320/ 6/ / Közút 
320/ 7/ / Közút 
320/ 8/ / Közút 
320/ 9/ / Közút 
320/ 10/ /Közút 
320/ 11/ /Közút 
320/ 12/ /Közút 
320/ 14/ /Közút 
320/ 15/ /Közút 
320/ 16/ /Közút 
320/ 17/ /Közút 
320/ 18/ /Közút 
320/ 19/ /Közút 
320/ 20/ /Közút 
320/ 21/ /Közút 
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320/ 22/ /Közút 
320/ 23/ Közút 
320/ 24/ Közút (Buszmegálló) 
320/ 25/ Közút 
359/ 2/ /Közterület 
369/ / / Közút 
384/ / / Közút 
396/ / / Dózsa György út 
397/ / / árok 
416/ / / Hunyadi utca 
444/ / / Jókai út 
464/ / / Közút 
473/ / / árok 
480/ / / Árpád út 
481/ / / Közpark Árpád és Dózsa u. között (lh. udva r) 
510/ / / Közút 
545/ / / Rákóczi utca 
565/ / / Kossuth utca 
604/ / / Közút 
646/ / / Közút 
658/ / / Pet őfi utca 
680/ 1/ /Közút 
680/ 4/ /Bem utca 
702/ / / Közút 
722/ / / Közút 
741/ / / Akácos út 
755/ 4/ /Közút 
755/ 5/ /Közterület 
760/ 14/ Közút 
767/ 1/ /Közút 
773/ / / Közút 
774/ / / Közút 
812/ 2/ /Közút 
817/ / / Hársfa utca 
832/ / / Völgy utca 
833/ 13/ Közút 
0194/ 45/út 
260/ / / Beépítetlen terület (park Szabadság tér) 
246/ / / Óvodával szembeni zöldterület 
 
 
 
2.melléklet az 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Korlátozottan forgalomképes TÖRZSVAGYON 
 

Helyrajzi szám Ing.megnevezése 
 
02/ 2/ /  Vízm ű 
05/ / /   Vízm ű 
057/ 2/ / Vízm ű 
057/ 3/ / Vízm ű 
072/ 5/ / Szemétlerakó telep 
073/ 1/ / Vízm ű 
325/ 1/ / Vízm ű 
0155/ / / Víztároló 
0120/ / / Vízm ű (szennyvíztelep) 
73/ / /   Rend őrlakás + garázs 
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304/ / /  általános iskola 
588/ / /  Új orvosi rendel ő 
67/ / /   Ravatalozó 
261/ / /  Tanácsház 
282/ 2/ / Sporttelep 
230/ / /  óvoda (régi iskola) 
305/ / /  Faluház 
566/ / /  T űzoltóság 
0115/ / / szennyvíztelep alatti terület 
 
 
3. melléklet az  5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Forgalomképes ÜZLETI VAGYON  
 

Belterületként nyilvántartott ingatlanok 

 
109/ 3/ /Ifjúsági Tábor 
189/ / / Strandfürd ő 
227/ / / Orvosi rendel ő (régi) 
229/ 3/ /Szolgálati lakás (József A. u. 2.) 
755/ 1/ /Kemping épület és udvar 
254/ / / Nyilvános WC 
680/ 8/ /Gázcseretelep (beépítetlen terület Bem u 
végénél) 
69/ / /  Beépítetlen terület 
74/ / /  Beépítetlen terület 
75/ / /  Beépítetlen terület 
82/ 1/ / Beépítetlen terület 
92/ 7/ / Beépítetlen terület 
100/ / / Beépítetlen terület 
213/ 1/ /Beépítetlen terület 
241/ / / Beépítetlen terület (Posta mögött) 
243/ / / Beépítetlen terület 
333/ / / Beépítetlen terület 
527/ / / Beépítetlen terület 
538/ / / Beépítetlen terület 
680/ 7/ /Beépítetlen terület 
756/ / / Beépítetlen terület 
820/ / / Beépítetlen terület  
7452/ / /Gazdasági épület, udvar 
 

Külterületi ingatlanok 

 
04/ 15/ / Filmszínház 
057/ 1/ / Gyep 
075/ 11/ /Szántó "Koponyás" 
0174/ 1/ /Gyümölcsös 
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4. melléklet az 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 
 

 
Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó 

versenyeztetési szabályzat tartalmi előírásai 
 

1.A versenyeztetési szabályzat célja: 
Az államháztartásról szóló 2011.évi évi CXCV törvény, illetve az önkormányzat 
vagyonrendeletének rendelkezései alapján: szabályozza az önkormányzati vagyon értékesítésének 
módját, az értékesítés előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat. 
 
 
2. Az értékesítésre vonatkozó általános előírások 
Önkormányzati vagyont – törvényben vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott 
kivételekkel – versenyeztetés útján kell értékesíteni. 
A versenyeztetési eljárás lehet: 
2.1.nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre nem határozható meg, illetve egy 
meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma előzetesen nem ismert. 
2.2.zártkörű pályázat: ha a kiíró az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre és 
kizárólag e meghívottak nyújthatnak be pályázatot. 
2.3.nyilvános árverés: a pályázók közvetlen részvételével megvalósuló versenyeztetési eljárás, 
mely során a vételár nyilvános licitálás alapján alakul ki.  
2.4.nyilvános ajánlattétel. 
3.Az önkormányzati vagyon értékesítésére a vagyonrendeletben meghatározott értékhatár szerint a 
képviselő-testület  jóváhagyásával kerülhet sor. 
Ingatlan értékesítésére csak a képviselő-testület adhat engedélyt. 
3.1.az értékesítésre vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: 
3.2.az értékesítési jogszabályi feltételei meglétének igazolását, 
3.3.az értékesítés szakmai, célszerűségi és gazdaságossági indokait, 
3.4.3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslést, 
3.5.az ingatlan nyilvántartási adatokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. 
3.6.mindazokat az egyetértést megadó nyilatkozatokat (műemlékvédelmi hatóság, erdészeti hatóság 
stb.) melyeket jogszabály elrendel. 
 
 
4. A pályázat elbírásánál be kell tartani az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat. 

4.1. A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, szervezet, illetve 
képviselőjük, aki maga az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy annak 
4.2.közeli hozzátartozója (Ptk.685. § B)pont), 
4.3.munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 
4.4.más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja, 
4.5.tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
4.6.érdekeltségébe tartozó az a társaság vagy más jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező társaság, amelyet a pályázó közvetlenül vagy közvetve ellenőriz, illetőleg, 
amelynek a pályázó részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa, továbbá 
ezek alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja. 
4.7. Az 5.1. pontban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat elbírálásában résztvevő 
bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (elfogultság). 
4.8. A pályázat elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
bármely, az 4.1. és az 4.2. pontban körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
4.9. Ezeket a rendelkezéseket a pályázatok elbírálásában részt vevő valamennyi személyre 
megfelelően alkalmazni kell. 
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5. A nyilvános pályázati felhívást a Kiíró - amennyiben az ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslése 
a vagyonrendeletben meghatározott értéket meghaladja helyben szokásos módon meghirdetni, az 
önkormányzat honlapján közzé tenni. 
 
6. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

6.1. Kiíró megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázat kiírására megbízásból kerül sor, 
az erre való utalást, 
6.2. pályázati eljárás jellegét (nyilvános vagy zártkörű), 
6.3. pályázat célját, 
6.4 .az értékesítendő vagyon megjelölését (ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat, illetve a per-, tehet- és igénymentesség bármilyen korlátozását), vagyonkezelőjét, 
forgalmi értékét, 
6.5.a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési 
szempontokat fontossági sorrendben, 
6.6. értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, valamint a pénzügyi 
garanciákra vonatkozó előírásokat, 
6.7.ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének módját, 
6.8.ajánlattevőnek a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettsége megjelölését, 
6.9.ajánlati kötöttség időtartamát, 
6.10. pályázati ajánlatok benyújtásának, helyét, módját és határidejét,  
6.11. pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, módját, időpontját, 
6.12. pályázattal kapcsolatban további információt szolgáltató szervezet, személy nevét, 
címét, telefonszámát, továbbá információt a vagyontárgy megtekintésének lehetőségéről, 
6.13.értékesítendő vagyontárgyra vonatkozó (esetlegesen készített) részletes dokumentáció, 
tájékoztató beszerzési helyét és a beszerzés feltételeit, 
6.14.pályázati felhívásban ki kell kötni, hogy a pályázat nyelve magyar, 
6.15.esetleges egyéb információkat, adatokat (környezetvédelmi, természetvédelmi 
műemlékvédelmi és egyéb jogi kötöttségek, előírások stb), 
6.16. pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének a módját, 
6.17. Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén 
jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, 
6.18.Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 
6.19. Kiíró azon jogának fenntartását, hogy szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat 
lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak 
előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen 
formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan 
megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná, 
6.20. pályázati érvénytelenségének feltételeit. 

 
7. Az ajánlattételi határidő, a pályázati felhívás és a pályázati ajánlatok módosítása. 
A Kiíró nyilvános pályatat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi 
határidő) nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított 5 naptári napnál 
rövidebb időtartamban. Zártkörű pályázat esetében ez a határidő a Kiíró felhívásának 
kézhezvételétől számított 15 naptári napnál rövidebb időtartamban nem határozható meg. 
 
8. A Kiíró az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, maximum 30 naptári nappal 
meghosszabbíthatja, de ezt a tényt az indok megjelölésével – a pályázati felhívás közlésével 
megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta előtt legalább 15 nappal köteles 
hirdetményben megjelentetni. Zártkörű pályázat esetén az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításáról hirdetményt nem kell megjelentetni, de az érdekelt pályázókat erről a tényről 
értesíteni kell. 
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9. A kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a 
pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles 
hirdetményt megjelentetni. 
10.Zártkörű pályázat esetén a hirdetményt nem kell megjelentetni, de a visszavonásról az érdekelt 
pályázókat értesíteni kell. 
 
10. A pályázati felhívás visszavonása esetén – amennyiben a dokumentációt a pályázó ellenérték 
fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni, ha a pályázó a dokumentációt 
visszaadja. 
 
11. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. 
 
12.Az ajánlati kötöttség 
12.1. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 
12.2.Az ajánlattevő köteles legalább 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni. 
12.3.Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az 
általa befizetett biztosítékot elveszti. 
 
13.A pályázati ajánlatok felbontása 
 A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati felhívásban megjelölt 
időpontban bontja fel. Az ajánlatok felbontásánál a Kiírón kívül jelen lehetnek az ajánlattevők, 
valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek. 
14.A pályázati ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét 
(lakóhelyét), valamint az általuk felkínált vételárat, megfizetésének módját és időpontját. Az 
ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
15. A Kiíró a pályázati ajánlatok felbontásakor, illetve azt követően megállapítja, hogy mely 
ajánlatok érvénytelenek. 
 
16. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 
16.1.a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi 

határidő lejárta után nyújtották be, 
16.2.   olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét nem 

teljesített, 
16.3. ajánlattevő nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó- vám-, 

társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben 
fennálló fizetési kötelezettsége), 

   16.4. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 
 
17. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 
18.A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a Kiíró jegyzőkönyvet köteles készíttetni. 
 
19.A pályázati ajánlatok elbírálása 
 Pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a vagyonrendeletben meghatározottak szerint 
kell meghozni. 
A pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő 
lejártát követő 30 napon belül el kell bírálni. 
20.A pályázati eljárás eredményének kihirdetése, közzététele és a szerződés megkötése 
A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok 
bontásától számított 30 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát 
követő 15 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket, és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a 
pályázati felhívással azonos lapokban közzéteszi. 
 
21. A vagyon értékesítése nyilvános árveréssel 
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21.1.Nyilvános árverést lehet alkalmazni minden olyan esetben, ahol azt jogszabály, 
önkormányzati döntés lehetővé teszi. 
21.2.Árverést elsősorban a szélesebb lakossági kereslet, magánszemélyek érdeklődése, kis értékű 
ingatlanok, berendezések, gépek, járművek, valamint egyéb, sajátos vagyontárgyak (festmények, 
gyűjtemények stb.) esetén lehet alkalmazni.  
 
22. Az önkormányzati tulajdon  értékesítését tartalmazó pályázati felhívás közzététele előtt 
vizsgálni kell, hogy az állam elővásárlási jogának érvényesülését.  Az elővásárlási jog kizárólag az 
éves költségvetési törvény által megállapított értékhatár 20%-át meghaladó értékű ingatlanok 
esetében illeti meg a magyar államot. 
 
 
 
 
 
 
A  képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  rende le te t   hoz ta :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodásáról 
 

Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. ( a továbbiakban Mötv.) 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bek. i/ 
pontjában,  A  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv.(továbbiakban: Nvtv.)   3. § (1) bek. 
6. pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében,  18. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

I.fejezet 
Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya 

1. § 

(1) E rendelet hatálya Bükkszék  község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és 
annak szerveire, valamint az önkormányzat vagyonára terjed ki. 
 
(2) Az önkormányzat szervei e rendelet vonatkozásában: a képviselő-testület, a képviselő-testület 
bizottsága, a polgármester, a közös önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat által alapított 
és az önkormányzat tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési szervek, vállalatok és 
gazdasági társaságok, valamint az önkormányzati vagyont megbízás alapján üzemeltető jogi és 
természetes személyek. 
 
(3) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő, illetve tulajdonába kerülő 
a) kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyonra, továbbá  
b) a tulajdonában lévő dolgokra, ingatlan és ingó vagyonra,  
c)   társasági részesedésekre, a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, vagyoni értékű jogokra. 
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d)  a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, a kárpótlási jegyekre, illetve közhasznú társaságban 
és gazdasági társaságban az önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre 
(továbbiakban: portfolió vagyon). 
 
 (4) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
a) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérletére, 
b) a közterületek használatára 
 
 (5) Az önkormányzat és szervei a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának keretében 
kötött szerződések során a törvények és e rendelet szabályai szerint kötelesek eljárni. 
 
(6) E rendelet szabályait csak akkor kell alkalmazni az értékpapírok megszerzésére és 
elidegenítésére, valamint a pénzeszközökkel való gazdálkodásra, továbbá az önkormányzatot illető 
követelések elengedésére és mérséklésére, ha az önkormányzat éves költségvetéséről szóló 
rendelete ettől eltérően nem rendelkezik. 
 

II.fejezet 

Az önkormányzati vagyon 

2. § 

(1) A Az önkormányzati vagyon  
a) törzsvagyonból 
b) üzleti vagyonból áll. 

 
(2) Az önkormányzat vagyona forgalomképesség alapján: 

a) forgalomképtelen törzsvagyon 
b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
c) forgalomképes üzleti vagyon 

 

Törzsvagyon 

3.§. 

(1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona 
a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és 
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból 
áll. 
 
(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény. 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni. 
 
(3) Az önkormányzat az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít. 
 
(4) Törzsvagyonná törvény előírásain túl azon vagyonelemek minősíthetők, melyek közvetlenül a 
kötelező önkormányzati feladatok -  közszolgáltatások, közhatalmi feladatok  - ellátását szolgálják, 
vagy az önkormányzat egyéb céljai megvalósítása érdekében indokolt törzsvagyonná minősítése.   
 
(5) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyonelemek jegyzékét az 1. melléklet 
tartalmazza. 
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4.§. 

 
Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonába tartozó vagyonelemek a 2. 
melléklet tartalmazza. 

 

Üzleti vagyon 

5.§. 

(1) Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az 
önkormányzat törzsvagyonába. 
 
(2) Az üzleti vagyon ingatlan vagyonelemei: 

a) építési telkek, 
b) mezőgazdasági földterületek, 
c) ipari területek, 
d) bérlakások, 
e) nem lakáscélú ingatlanok. 

(3) Az üzleti vagyon ingó és vagyoni értékű jog vagyonelemei: 
a) készpénz, 
b) egyéb pénzeszközök és követelések, 
c) értékpapírok, kötvények, részvények, üzletrészek, 
d) használati és haszonélvezeti jog, szolgalmi jog, 
e) egyéb vagyoni értékű jog. 

 
(4) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonába tartozó vagyonelemeket a  
3. melléklet tartalmazza. 

 

Az önkormányzati vagyon nyilvántartása 

6.§ 

(1) A vagyonnyilvántartás rendszerét – az arra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – a 
jegyző alakítja ki. 
 
(2) Az önkormányzat az ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéken, 
esetenként – jogszabályi keretek között – értékbecslés esetén a becsült értéken, ingó vagyonát 
nyilvántartási értéken, a portfolió vagyonát – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – 
névértéken tartja nyilván. 
 
(3) Az önkormányzat tulajdonában levő ingatlanvagyonról az önkormányzatok tulajdonában levő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet 
alapján felvezetett ingatlanvagyon-katasztert a Siroki Közös Önkormányzati Hivatal vezeti, 
elkülönítve  a az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon,  a  korlátozottan  
forgalomképes törzsvagyon és az üzleti vagyon szerint csoportosított bontásban. 
  
(4) Az  érték nyilvántartását az utak esetében nem kell feltüntetni, a vagyont naturális mutatói 
alapján kell nyilvántartani. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy 
értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. 
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(5) Az ingatlan állapotában, értékében végbement változást a hivatal a változástól számított 90 
napon belül, de az éves zárási munkákhoz igazodóan haladéktalanul köteles a nyilvántartáson 
átvezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat 
megjelölését is. 
 
(4) A nyilvántartási adatok – a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat 
kivételével – nyilvánosak. 
 

Önkormányzati vagyon értékének meghatározása 

7.§. 

Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére vagy ellenérték fejében 
történő hasznosítására és megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy 
forgalmi értékét 

a) ingatlan és ingó vagyon esetén egy évnél nem régebbi összehasonlító értékbecsléssel, az 
önkormányzat által vásárolt ingatlan esetén a beszerzési érték alapulvételével vagy 
ingatlanforgalmi szakértő,illetve értékbecslő által készített  forgalmi értékbecslés alapján,  

b) értékpapír esetén, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, az egyesértékpapír-
típusok piacán az értékesítés, hasznosítás idején kialakult árfolyam alapján, 

c) társasági részesedést megtestesítő és egyéb vagyoni értékű jog esetén három hónapnál nem 
régebbi könyvvizsgálói értékelés alapján kell meghatározni. 

III. Fejezet 

A rendelkezési jogok gyakorlása 

8.§. 
 

(1)  Az  önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  nemzeti vagyon hasznosításáról a  képviselő-
testület gondoskodik a közfeladatai ellátása  infrastrukturális  hátterének, kötelező és önként vállalt 
feladatainak hatékony és eredményes ellátása céljából. 
 
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről, elidegenítéséről, 
átruházásáról, megterhelésérő, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő 
beviteléről bérleti díj egyedi megállapításának feltételeiről a Képviselő-testület dönt, 
figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásait. Az elidegenítésről szóló 
szerződést a polgármester írja alá. 
 
(3) Az üzleti vagyon tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja a 
tulajdonosi jogokat. Az üzleti vagyon elidegenítéséről minden esetben a Képviselőtestület dönt. Az 
elidegenítésre vonatkozó szerződést a polgármester írja alá. 

 

Vagyonkezelése, hasznosítása 

9.§. 
 

(1) A vagyonkezelés, vagyonkezelői jog szabályait a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezései, valamint az Mötv. 109. §-a határozzák meg. 
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(2) Az önkormányzati intézmény annak a törzsvagyonnak a használati jogát 
gyakorolhatja, amely az adott intézmény Alapító Okiratában szerepel. Az intézmény 
ennek keretében köteles gondoskodni a rendeltetésszerű üzemeltetésről.  
 
(3) A (2) bekezdésben szereplő intézmény a rábízott törzsvagyont bérbeadás útján, az 
alapfeladatok ellátásának sérelme nélkül hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel az 
intézményt illeti meg. A Képviselő-testület határozattal dönt a bérleti díj mértékéről. 

(4)  Értékhatártól függetlenül a Képviselő-testület hatásköre az Önkormányzat feladat- és 
hatáskörének változásával összefüggésben az ingatlan  használat jogának más Önkormányzat vagy 
állami szerv részére történő átadása, vagy ezen szervektől történő átvételt szolgáló megállapodás 
jóváhagyása. 

(5) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak értékesítésére, megterhelésére a Nvtv. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
(6) A korlátozottan forgalomképes  ingatlanok értékesítéséhez a képviselő-testület minőségi 
többségű döntése szükséges.  

 
 

A felajánlott vagyon elfogadása 
 

10.§ 
 

(1) Bármely vagyontárgy -ideértve a készpénzt is - tulajdonjogának ingyenes vagy 
kedvezményes felajánlásának elfogadásáról – kivéve az ingatlan kedvezményes vagy ingyenes 
felkajánlását -  a Polgármester dönt. A polgármester a felajánlott vagyontárgy elfogadásáról szóló 
döntést követő testületi ülésen erről tájékoztatja a Képviselőket. Az ingatlan felajánlás 
elfogadásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
(2) Nem fogadható el olyan ingyenes vagy kedvezményes felajánlás, amelynek ismert terhei elérik, 
vagy meghaladják az ajándék vagy a hagyaték értékét. 
 
(3) Az Önkormányzat köteles az ingyenesen vagy kedvezményesen felajánlott és elfogadott 
vagyontárgyat a felajánló által megjelölt vagyonhasználó szerv részére a felajánló által 
meghatározott célra átadni feltéve, hogy a döntést megelőzően a vagyonkezelő vezetője 
nyilatkozatott arról, hogy képes a felajánlott vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítésére. 
 

IV. fejezet 
 

Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását, vételét célzó eljárás 
 

11.§ 
 

 Az önkormányzat kizárólagos tulajdonába nem tartozó, kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
nem minősülő vagyonát elidegeníteni, hasznosítani csak versenyeztetéssel lehet. A versenyeztetés 
nyilvános pályázati eljárás útján valósul meg.  
 
 

12.§ 
 

(1) A 20.000.000 Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon 
tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az 
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összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 
értékarányosságával lehet.  

 
(2) A 25.000.000 Ft értékhatár feletti önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyont 
hasznosítani – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés útján, az összességében 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  
 
(3) A versenyeztetési eljárás szabályait a 4. melléklet tartalmazza. 
 

Ingatlan átruházása 
 

13.§ 
 

(1) Önkormányzati ingatlanvagyon - építési telek kivételével – tulajdonjogát átruházni csak 
versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.  
 
(2)10.000.000 Ft egyedi értékhatár feletti építési telkek tulajdonjogát átruházni  csak előzetes, 
nyilvános meghirdetést követően a legjobb ajánlattevő részére lehet.  
 
(3) 10.000.000 Ft értékhatár alatti építési telek tulajdonjoga nyilvános meghirdetés nélkül is 
átruházható. 
 
(4) 100.000 Ft egyedi érték fölötti tárgyi eszköz, ingó vagyon nyilvános meghirdetést követően a 
legjobb ajánlattevő részére értékesíthető. 
 
(5) 100.000 Ft egyedi érték alatti tárgyi eszköz, ingó vagyon nyilvános meghirdetés nélkül 
értékesíthetők. 

 
 

Vagyonnal történő vállalkozás 
 
14.§ 
 

(1) Az önkormányzati feladatok ellátásában nélkülözhető vagyonnal a Nvtv-ben meghatározott 
szabályok megtartásával  vállalkozás folytatható.   

 
(2) Az önkormányzat tagja lehet a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott 
gazdasági társaságnak, résztvehet vállalkozásban  olyan módon, hogy az ne veszélyeztesse kötelező 
és önként vállalt feladatai ellátását.  

 
(3) Vagyon, vagyonrész vállalkozásba történő bevitele csak közgazdasági megalapozó 
számításokat követően történhet. 

 
(4) Az önkormányzat  csak olyan vállalkozási formában vehet részt, melyben a felelőssége nem 
haladja meg a vagyoni hozzájárulás mértékét. 

 
(5) Vagyon, vagyonrész vállalkozásban történő hasznosításához  a képviselő-testület döntése 
szükséges.  
 
 

Üzleti  vagyon hasznositása 
 

15.§ 



 32 

 
(1)Az üzleti vagyon körébe tartozó tulajdon kezeléséről, hasznosításáról a képviselő-testület 
gondoskodik.  

 
(2) Az üzleti vagyon hasznosítása érdekében eljárni, a vállalkozókkal tárgyalni, őket tájékoztatni, 
az esetleges versenyeztetést előkészíteni a polgármester feladata.  
 
(3) Az üzleti  vagyon hasznosításából származó bevétel az önkormányzatot illeti meg. 

 
(4)Üzleti  vagyon értékesítéséből származó bevétel csak újabb vagyontárgy vásárlására vagy más 
felhalmozási célú kiadásra fordítható  működési célra nem. 
 

Tulajdonosi jogok gyakorlása gazdasági társulásokban, közhasznú társaságokban 
 

16.§ 
 

(1) Gazdasági és közhasznú társaság alapítására – az önkormányzati tulajdon-rész mérétkétől 
függetlenül – kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult. 
 
(2) Ha a többszemélyes gazdasági Társaságban, közhasznú társaságban az önkormányzati 
tulajdonrészt 25 % vagy az alatti, akkor a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági jogokat a 
polgármester vagy az általa megbízott személy gyakorolja. Amennyiben a legfőbb szerv ülésén 
meghozott döntéshez a megbízott személy felhatalmazással nem rendelkezik, akkor a döntés előtt 
vagy indokolt esetben utólagosan a polgármester hozzájárulása szükséges. 
 
(3) Ha többszemélyes gazdasági vagy közhasznú társaságban az önkormányzati tulajdonrész 25 %-
nál nagyobb vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, egyszemélyes tulajdonú 
gazdasági társaság, közhasznú társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó jogokat a Képviselő-
testület gyakorolja. 
 

V.fejezet 
 

A vagyonkezelői jog ellenértéke, gyakorlása, vagyonkezelés ellenőrzése 
 
17. § 

 
(1) A Képviselő-testület rendeletben határozza meg azokat a vagyonelemeket, amelyekre 
önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódóan vagyonkezelői jog létesíthető és kijelöli a 
vagyonkezelőket. 
 
(2) A vagyonkezelői jog létesítéséért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 
(1) bekezdés 19. b) pontjának ba) és bc) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők kötelesek a 
vagyonkezelői szerződés időtartama alatt évente ellenértéket fizetni, melynek mértéke a tárgyévi 
költségvetés vagy üzleti terv szerinti, a közfeladat ellátásával kapcsolatos, önkormányzati 
támogatás nélkül számított saját bevételének 5%-a. 
(3) A vagyonkezelői jog ingyenes átengedésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3.§ (1) bekezdés 19. b.) pontjának bb), bd) és be) alpontjaiban nevesített vagyonkezelők 
esetében - vagyonkezelői szerződés, alapító okiratban szabályozott módon - kerülhet sor. 
 
(4) A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok 
állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.  
 
 

18. § 
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(1) Az önkormányzat a vagyonkezelést, a vagyonkezelői jog gyakorlását évente ellenőrzi.  
(2) A vagyonkezelő köteles évente, február 15-ig az általa kezelt vagyon állapotáról        

beszámolót készíteni.  
 

VI. Fejezet 
 

Ingyenes vagyonátruházás, követelésről lemondás 
 

19.§ 
 

(1)Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyont ingyenesen átruházni a Nvtv-ben meghatározottak 
szerint lehet.  
(2) Az önkormányzat követeléseiről 100.000,- Ft egyedi értékhatárig a polgármester, 100.000,- Ft 
egyedi értékhatár feletti összegről a képviselő-testület jogosult lemondani. 
(3) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha 

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását, 
b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy 
egészben nem lehet behajtani, és az eljárás előreláthatóan a későbbiekben sem vezetne 
eredményre, 
c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó 
költségekkel jár, 
d) a bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról bírói 
egyezség történt, 
e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy 
valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során csődegyezségi 
megállapodást kötöttek. 

 
 

Az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos perbeli vagy 
peren kívüli egyezségkötés 

 
20. § 

 
A Önkormányzat vagyonát vagy követelését érintő perbeli vagy peren kívüli egyezség megkötésére 
a Képviselő-testület jogosult. 
 

A szerződések nyilvántartása és közzététele 
 

21. § 
 

 
Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással kapcsolatos jogügyleteket 
tartalmazó, nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó építésre, árubeszerzésre vagy szolgáltatás 
megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyoni értékű jog átadásra, 
koncesszióba adására vonatkozó szerződések törvényben meghatározott adatait a szerződés 
megkötésétől számított 60 napon belül a helyben szokás módon, valamint az Önkormányzat 
internetes honlapján közzé kell tenni és azt a közzétételt követő öt évig meg kell őrizni. 
 

Önkormányzati vagyonhoz kapcsolódó egyéb rendelkezések 
 

22.§ 
 

A Képviselő-testület dönt a tzulajdonában álló vagyonnal kapcsiolatban  
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a) kezességvállalásról, 
b) közalapítvány létrehozásáról, társadalmi szervezethez való csatlakozásról, 
c) tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban 
d) behajthatatlan követelések törléséről 
 

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések 

 
23.§  

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Bükkszék Község Önkormányzata 2000. Évi 12. 
(09.09.) rendelete és az azt módosító  8/2008 (VII. 18.) rendelete. 
 
Kelt: Bükkszék, 2013. április 23. 
 

Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
Polgármeste jegyző 
 
 
1.melléklet az 5./2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
Forgalomképtelen TÖRZSVAGYON 

 
1.Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek 
1.1 helyi közutak, földutak, külterületi utak,  járdák, közút melleti vízelvezető árkok 
 
Helyrajzi szám Ing.megnevezése 
 
19/ / /   Közút 
20/ / /   Gárdonyi Géza utca 
25/ 2/ /  Saját használatú út 
45/ 1/ /  Templom út 
46/ / /   Rózsa utca 
90/ / /   Ságvári utca 
058/ / /  árok 
093/ 29/ /Út külterületi (Dobó út mell 
101/ / /  Ady Endre utca 
109/1     Arany János út utca 
109/ 5/ / Közút 
109/ 6/ / út 
118/ / /  Vörösmarty utca 
175/ / /  Fürd ő út 
231/ / /  József Attila utca 
232/ / /  Közpark 
233/ / /  Közút 
234/ / /  Közterület 
240/ / /401 Közterület 
253/ / /  Közterület 
259/ / /  Közterület 
263/ / /  árok 
279/ 1/ / Járda Dobó út mellett jobb.o. 
280/ 1/ / Járda Szabadság téren 
280/ 3/ / Közút Szabadság tér 
281/ 1/ / Járda Egri út mellett jobb.2. 
281/ 3/ / Járda Egri út mellett jobb.1. 
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282/ 1/ / Béke út 
282/ 3/ / Közút 
320/ 1/ / Közút 
320/ 2/ / Közút 
320/ 3/ / Közút 
320/ 4/ / Közút 
320/ 5/ / Közút 
320/ 6/ / Közút 
320/ 7/ / Közút 
320/ 8/ / Közút 
320/ 9/ / Közút 
320/ 10/ /Közút 
320/ 11/ /Közút 
320/ 12/ /Közút 
320/ 14/ /Közút 
320/ 15/ /Közút 
320/ 16/ /Közút 
320/ 17/ /Közút 
320/ 18/ /Közút 
320/ 19/ /Közút 
320/ 20/ /Közút 
320/ 21/ /Közút 
320/ 22/ /Közút 
320/ 23/ Közút 
320/ 24/ Közút (Buszmegálló) 
320/ 25/ Közút 
359/ 2/ /Közterület 
369/ / / Közút 
384/ / / Közút 
396/ / / Dózsa György út 
397/ / / árok 
416/ / / Hunyadi utca 
444/ / / Jókai út 
464/ / / Közút 
473/ / / árok 
480/ / / Árpád út 
481/ / / Közpark Árpád és Dózsa u. között (lh. udva r) 
510/ / / Közút 
545/ / / Rákóczi utca 
565/ / / Kossuth utca 
604/ / / Közút 
646/ / / Közút 
658/ / / Pet őfi utca 
680/ 1/ /Közút 
680/ 4/ /Bem utca 
702/ / / Közút 
722/ / / Közút 
741/ / / Akácos út 
755/ 4/ /Közút 
755/ 5/ /Közterület 
760/ 14/ Közút 
767/ 1/ /Közút 
773/ / / Közút 
774/ / / Közút 
812/ 2/ /Közút 
817/ / / Hársfa utca 
832/ / / Völgy utca 
833/ 13/ Közút 
0194/ 45/út 
260/ / / Beépítetlen terület (park Szabadság tér) 
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246/ / / Óvodával szembeni zöldterület 
 
 
 
2.melléklet az 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Korlátozottan forgalomképes TÖRZSVAGYON 
 

Helyrajzi szám Ing.megnevezése 
 
02/ 2/ /  Vízm ű 
05/ / /   Vízm ű 
057/ 2/ / Vízm ű 
057/ 3/ / Vízm ű 
072/ 5/ / Szemétlerakó telep 
073/ 1/ / Vízm ű 
325/ 1/ / Vízm ű 
0155/ / / Víztároló 
0120/ / / Vízm ű (szennyvíztelep) 
73/ / /   Rend őrlakás + garázs 
304/ / /  általános iskola 
588/ / /  Új orvosi rendel ő 
67/ / /   Ravatalozó 
261/ / /  Tanácsház 
282/ 2/ / Sporttelep 
230/ / /  óvoda (régi iskola) 
305/ / /  Faluház 
566/ / /  T űzoltóság 
0115/ / / szennyvíztelep alatti terület 
 
 
3. melléklet az  5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Forgalomképes ÜZLETI VAGYON  
 

Belterületként nyilvántartott ingatlanok 

 
109/ 3/ /Ifjúsági Tábor 
189/ / / Strandfürd ő 
227/ / / Orvosi rendel ő (régi) 
229/ 3/ /Szolgálati lakás (József A. u. 2.) 
755/ 1/ /Kemping épület és udvar 
254/ / / Nyilvános WC 
680/ 8/ /Gázcseretelep (beépítetlen terület Bem u 
végénél) 
69/ / /  Beépítetlen terület 
74/ / /  Beépítetlen terület 
75/ / /  Beépítetlen terület 
82/ 1/ / Beépítetlen terület 
92/ 7/ / Beépítetlen terület 
100/ / / Beépítetlen terület 
213/ 1/ /Beépítetlen terület 
241/ / / Beépítetlen terület (Posta mögött) 
243/ / / Beépítetlen terület 
333/ / / Beépítetlen terület 
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527/ / / Beépítetlen terület 
538/ / / Beépítetlen terület 
680/ 7/ /Beépítetlen terület 
756/ / / Beépítetlen terület 
820/ / / Beépítetlen terület  
7452/ / /Gazdasági épület, udvar 
 

Külterületi ingatlanok 

 
04/ 15/ / Filmszínház 
057/ 1/ / Gyep 
075/ 11/ /Szántó "Koponyás" 
0174/ 1/ /Gyümölcsös 
 
 
 
 
 
 
 
4. melléklet az 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelethez 

 
 

Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó 
versenyeztetési szabályzat tartalmi előírásai 

 
1.A versenyeztetési szabályzat célja: 
Az államháztartásról szóló 2011.évi évi CXCV törvény, illetve az önkormányzat 
vagyonrendeletének rendelkezései alapján: szabályozza az önkormányzati vagyon értékesítésének 
módját, az értékesítés előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat. 
 
 
2. Az értékesítésre vonatkozó általános előírások 
Önkormányzati vagyont – törvényben vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott 
kivételekkel – versenyeztetés útján kell értékesíteni. 
A versenyeztetési eljárás lehet: 
2.1.nyilvános pályázat: ha az ajánlattevők köre előre nem határozható meg, illetve egy 
meghatározott ajánlattevői körbe tartozók száma előzetesen nem ismert. 
2.2.zártkörű pályázat: ha a kiíró az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre és 
kizárólag e meghívottak nyújthatnak be pályázatot. 
2.3.nyilvános árverés: a pályázók közvetlen részvételével megvalósuló versenyeztetési eljárás, 
mely során a vételár nyilvános licitálás alapján alakul ki.  
2.4.nyilvános ajánlattétel. 
3.Az önkormányzati vagyon értékesítésére a vagyonrendeletben meghatározott értékhatár szerint a 
képviselő-testület  jóváhagyásával kerülhet sor. 
Ingatlan értékesítésére csak a képviselő-testület adhat engedélyt. 
3.1.az értékesítésre vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell: 
3.2.az értékesítési jogszabályi feltételei meglétének igazolását, 
3.3.az értékesítés szakmai, célszerűségi és gazdaságossági indokait, 
3.4.3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslést, 
3.5.az ingatlan nyilvántartási adatokat tartalmazó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot. 
3.6.mindazokat az egyetértést megadó nyilatkozatokat (műemlékvédelmi hatóság, erdészeti hatóság 
stb.) melyeket jogszabály elrendel. 
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4. A pályázat elbírásánál be kell tartani az alábbi összeférhetetlenségi szabályokat. 
4.1. A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, szervezet, illetve 
képviselőjük, aki maga az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy annak 
4.2.közeli hozzátartozója (Ptk.685. § B)pont), 
4.3.munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja, 
4.4.más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja, 
4.5.tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy tagja, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
4.6.érdekeltségébe tartozó az a társaság vagy más jogi személy, továbbá jogi személyiséggel 
nem rendelkező társaság, amelyet a pályázó közvetlenül vagy közvetve ellenőriz, illetőleg, 
amelynek a pályázó részben vagy egészben közvetlenül vagy közvetve tulajdonosa, továbbá 
ezek alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatottja. 
4.7. Az 5.1. pontban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a pályázat elbírálásában résztvevő 
bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése (elfogultság). 
4.8. A pályázat elbírálásában résztvevő köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben 
bármely, az 4.1. és az 4.2. pontban körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
4.9. Ezeket a rendelkezéseket a pályázatok elbírálásában részt vevő valamennyi személyre 
megfelelően alkalmazni kell. 

 
5. A nyilvános pályázati felhívást a Kiíró - amennyiben az ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslése 
a vagyonrendeletben meghatározott értéket meghaladja helyben szokásos módon meghirdetni, az 
önkormányzat honlapján közzé tenni. 
 
6. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

6.1. Kiíró megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázat kiírására megbízásból kerül sor, 
az erre való utalást, 
6.2. pályázati eljárás jellegét (nyilvános vagy zártkörű), 
6.3. pályázat célját, 
6.4 .az értékesítendő vagyon megjelölését (ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartási 
adatokat, illetve a per-, tehet- és igénymentesség bármilyen korlátozását), vagyonkezelőjét, 
forgalmi értékét, 
6.5.a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési 
szempontokat fontossági sorrendben, 
6.6. értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, valamint a pénzügyi 
garanciákra vonatkozó előírásokat, 
6.7.ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének módját, 
6.8.ajánlattevőnek a szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettsége megjelölését, 
6.9.ajánlati kötöttség időtartamát, 
6.10. pályázati ajánlatok benyújtásának, helyét, módját és határidejét,  
6.11. pályázati ajánlatok bontási eljárásának helyét, módját, időpontját, 
6.12. pályázattal kapcsolatban további információt szolgáltató szervezet, személy nevét, 
címét, telefonszámát, továbbá információt a vagyontárgy megtekintésének lehetőségéről, 
6.13.értékesítendő vagyontárgyra vonatkozó (esetlegesen készített) részletes dokumentáció, 
tájékoztató beszerzési helyét és a beszerzés feltételeit, 
6.14.pályázati felhívásban ki kell kötni, hogy a pályázat nyelve magyar, 
6.15.esetleges egyéb információkat, adatokat (környezetvédelmi, természetvédelmi 
műemlékvédelmi és egyéb jogi kötöttségek, előírások stb), 
6.16. pályázati ajánlatok elbírálási időpontját és az ajánlattevők értesítésének a módját, 
6.17. Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén 
jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni, 
6.18.Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, 
6.19. Kiíró azon jogának fenntartását, hogy szükség esetén az ajánlattevőtől az ajánlat 
lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérhet annak 
előrebocsátásával, hogy az ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen 
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formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatában megfogalmazott feltételek olyan 
megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná, 
6.20. pályázati érvénytelenségének feltételeit. 

 
7. Az ajánlattételi határidő, a pályázati felhívás és a pályázati ajánlatok módosítása. 
A Kiíró nyilvános pályatat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidőt (ajánlattételi 
határidő) nem határozhatja meg a pályázati felhívás közzétételétől számított 5 naptári napnál 
rövidebb időtartamban. Zártkörű pályázat esetében ez a határidő a Kiíró felhívásának 
kézhezvételétől számított 15 naptári napnál rövidebb időtartamban nem határozható meg. 
 
8. A Kiíró az ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, maximum 30 naptári nappal 
meghosszabbíthatja, de ezt a tényt az indok megjelölésével – a pályázati felhívás közlésével 
megegyező helyeken, az eredeti benyújtási határidő lejárta előtt legalább 15 nappal köteles 
hirdetményben megjelentetni. Zártkörű pályázat esetén az ajánlattételi határidő 
meghosszabbításáról hirdetményt nem kell megjelentetni, de az érdekelt pályázókat erről a tényről 
értesíteni kell. 
 
9. A kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a 
pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles 
hirdetményt megjelentetni. 
10.Zártkörű pályázat esetén a hirdetményt nem kell megjelentetni, de a visszavonásról az érdekelt 
pályázókat értesíteni kell. 
 
10. A pályázati felhívás visszavonása esetén – amennyiben a dokumentációt a pályázó ellenérték 
fejében kapta meg – a Kiíró köteles az ellenértéket visszafizetni, ha a pályázó a dokumentációt 
visszaadja. 
 
11. Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy visszavonhatja pályázati 
ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók. 
 
12.Az ajánlati kötöttség 
12.1. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napjával kezdődik. 
12.2.Az ajánlattevő köteles legalább 60 napos ajánlati kötöttséget vállalni. 
12.3.Amennyiben az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az 
általa befizetett biztosítékot elveszti. 
 
13.A pályázati ajánlatok felbontása 
 A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a Kiíró a pályázati felhívásban megjelölt 
időpontban bontja fel. Az ajánlatok felbontásánál a Kiírón kívül jelen lehetnek az ajánlattevők, 
valamint az általuk írásban meghatalmazott személyek. 
14.A pályázati ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét 
(lakóhelyét), valamint az általuk felkínált vételárat, megfizetésének módját és időpontját. Az 
ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
15. A Kiíró a pályázati ajánlatok felbontásakor, illetve azt követően megállapítja, hogy mely 
ajánlatok érvénytelenek. 
 
16. Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha 
16.1.a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi 

határidő lejárta után nyújtották be, 
16.2.   olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki a Kiíróval szembeni, korábbi fizetési kötelezettségét nem 

teljesített, 
16.3. ajánlattevő nem csatolta arról szóló nyilatkozatát, hogy nincs köztartozása (adó- vám-, 

társadalombiztosítási járulék és egyéb az államháztartás más alrendszereivel szemben 
fennálló fizetési kötelezettsége), 
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   16.4. nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek. 
 
17. Az eljárás további szakaszában nem vehet részt az, aki érvénytelen pályázati ajánlatot tett. 
18.A pályázati ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről a Kiíró jegyzőkönyvet köteles készíttetni. 
 
19.A pályázati ajánlatok elbírálása 
 Pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntést a vagyonrendeletben meghatározottak szerint 
kell meghozni. 
A pályázati ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő 
lejártát követő 30 napon belül el kell bírálni. 
20.A pályázati eljárás eredményének kihirdetése, közzététele és a szerződés megkötése 
A Kiíró a pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntésről írásban, a pályázati ajánlatok 
bontásától számított 30 napon, illetve az elbírálási határidő esetleges meghosszabbításának lejártát 
követő 15 napon belül tájékoztatja az ajánlattevőket, és ezzel egyidejűleg a pályázat eredményét a 
pályázati felhívással azonos lapokban közzéteszi. 
 
21. A vagyon értékesítése nyilvános árveréssel 
21.1.Nyilvános árverést lehet alkalmazni minden olyan esetben, ahol azt jogszabály, 
önkormányzati döntés lehetővé teszi. 
21.2.Árverést elsősorban a szélesebb lakossági kereslet, magánszemélyek érdeklődése, kis értékű 
ingatlanok, berendezések, gépek, járművek, valamint egyéb, sajátos vagyontárgyak (festmények, 
gyűjtemények stb.) esetén lehet alkalmazni.  
 
22. Az önkormányzati tulajdon  értékesítését tartalmazó pályázati felhívás közzététele előtt 
vizsgálni kell, hogy az állam elővásárlási jogának érvényesülését.  Az elővásárlási jog kizárólag az 
éves költségvetési törvény által megállapított értékhatár 20%-át meghaladó értékű ingatlanok 
esetében illeti meg a magyar államot. 
 
 
Zagyva Ferencné: Az Önkormányzat közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervéhez ha nincs 
kérdés és hozzászólás akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 9 §. (1) bekezdése alapján  az alábbi közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 
fogadja el: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a vagyonával való gazdálkodása során az 
alábbi általános irányelveket határozza meg: 
 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 

kell gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 
közfeladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak hatékony és költségtakarékos működtetése, 
állagának védelme és értékének megőrzése, hasznosítása, gyarapítása, a feleslegesség váló 
vagyontárgyak értékesítése. 

3. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A 
vagyongazdálkodási feladatok irányítója a képviselő-testület, végrehajtó a közös 
önkormányzati hivatal.  

4. A vagyongazdálkodás helyi jogi szabályozása a képviselő-testület által a vagyonrendeletben 
illetve az éves költségvetési rendeletekben történik. 

5. A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében: 

5.1. törzsvagyon: az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja, lehet:  
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-  forgalomképtelen törzsvagyon:  
- amit a törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonnak minősít; 
- törvény vagy önkormányzati rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít; 
- korlátozottan forgalomképes vagyon: amit tv. vagy önkormányzati rendelet annak 

minősít 

5.2. üzleti vagyon: amit az önkormányzat rendelete forgalomképes vagyonnak minősít.  

Kizárólagos tulajdont képező vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok,  külön 
törvény rendelkezése alapján önkormányzatnak átadott vizek, közcélú vízi létesítmények (vízi 
közmű kivételével). 

6. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon – törvényben meghatározott 
feladatátadás kivételével – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló 
használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem 
létesíthető. 

7. Az önkormányzati vagyon ingyenesen – képviselő testületi döntéssel – kizárólag közfeladat 
ellátása céljából adható használatba, a feladat ellátásához szükséges mértékben. 

8. Az önkormányzat törvényben meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásának 
jogát kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon engedheti át. A 
törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése tevékenységek esetében 
amennyiben a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépésekor jogszabály alapján 
koncesszió nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépésekor jogszabály alapján koncesszió 
nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépését követően is koncesszió nélkül folytatható. 

9. Az önkormányzat vagyonrendeletében dönt: 

- a vagyontárgyai hasznosításának, elidegenítésének feltételeiről, 

- a vagyontárgyak hasznosításának lehetséges formáiról, 

- a törvényi előírások figyelembevételével  arról az  értékhatárról, mely felett a vagyon 
tulajdonjogának átruházása csak versenyeztetés útján lehetséges. 

I. Hosszútávú vagyongazdálkodási terv 
 

1. Hosszútávon az önkormányzat célja, hogy: 
-  a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagyon értéke és mennyisége 
gyarapodjon,  
- a nem kötelező feladatok ellátását szolgáló „üzleti” vagyon azon része, melynek állaga 
romlik, más módon kerüljön hasznosításra.  

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell 
tartani azt, hogy az ne vezessen az önkormányzat vagyonának feléléséhez.  

3. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítésre váró, más módon 
nem hasznosítható vagyontárgyakat. 

4. A vagyon hasznosításából származó bevételeket minél nagyobb arányban a megmaradó 
vagyontárgyak értékének megőrzésére, illetve beruházásra kell fordítani. Ennek érdekében 
minden kedvező feltételekkel kiírt pályázati lehetőséget ki kell használni 

5. A törzsvagyon azon részének állagmegóvását - mely kötelező önkormányzati feladat 
ellátását szolgálja –  előnyben kell részesíteni.  

 
II. Középtávú vagyongazdálkodási terv 

 
1. A középtávú vagyongazdálkodás során a hosszú távra megfogalmazott irányelveket 

figyelembe kell venni.   
2. Az önkormányzat középtávra az alábbi feladatokat határozza meg: 



 42 

- az intézmények működését szolgáló ingatlanok felújítása. A felújítás sorrendje a pályázati 
lehetőségek függvényében évente kerül meghatározásra. 
- Az önkormányzati utak, járdák felújítása.  
3.  Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái: 

- Értékesítés: csak olyan vagyontárgy értékesítésére kerülhet sor, mely az önkormányzat 
működése során gazdaságosan nem működtethető.  
- Bérlet útján történő hasznosítás: a  lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen 
kihasználatlan állapotban.  
- Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: az önkormányzati feladatok 
ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható, amennyiben a 
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok arra lehetőséget adnak.  

4.  Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására, melynek 
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban bekövetkező várható változások. 

5. Az önkormányzat a vagyonát a elsődlegesen  feladatinak megvalósítására használja, 
azonban az ehhez nem szükséges, feleslegessé váló vagyontárgyakat hasznosítani kell. A 
gazdaságosan nem hasznosítható vagyontárgyakat értéküket megőrizve kell tulajdonban 
tartani. 

6. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgyak várható 
értéknövekedése, a vagyontárgy elidegeníthető. Az elidegenítés során, a piacon elérhető 
legmagasabb árra, vagy az összességében az Önkormányzat számára legkedvezőbb 
ellenérték elérésére kell törekedni. 

 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
37/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Tárgy: Az önkormányzat vagyongazdálkodási irányelvei és vagyongazdálkodási tervei 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI 
törvény 9 §. (1) bekezdése alapján  az alábbi közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 
fogadja el: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete a vagyonával való gazdálkodása során az 
alábbi általános irányelveket határozza meg: 
 
1. Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 
elsődlegesen közfeladatok ellátását szolgáló vagyontárgyak hatékony és költségtakarékos 
működtetése, állagának védelme és értékének megőrzése, hasznosítása, gyarapítása, a 
feleslegesség váló vagyontárgyak értékesítése. 

3. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A 
vagyongazdálkodási feladatok irányítója a képviselő-testület, végrehajtó a közös önkormányzati 
hivatal.  

4. A vagyongazdálkodás helyi jogi szabályozása a képviselő-testület által a vagyonrendeletben 
illetve az éves költségvetési rendeletekben történik. 

5. A vagyon hasznosítása és működtetése tekintetében: 

5.1. törzsvagyon: az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálja, lehet:  



 43 

-  forgalomképtelen törzsvagyon:  
- amit a törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonú vagyonnak minősít; 
- törvény vagy önkormányzati rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít; 
- korlátozottan forgalomképes vagyon: amit tv. vagy önkormányzati rendelet annak 

minősít 

5.2. üzleti vagyon: amit az önkormányzat rendelete forgalomképes vagyonnak minősít.  

Kizárólagos tulajdont képező vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok,  külön 
törvény rendelkezése alapján önkormányzatnak átadott vizek, közcélú vízi létesítmények (vízi 
közmű kivételével). 

6. A kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő vagyon – törvényben meghatározott 
feladatátadás kivételével – nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló 
használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem 
létesíthető. 

7. Az önkormányzati vagyon ingyenesen – képviselő testületi döntéssel – kizárólag közfeladat 
ellátása céljából adható használatba, a feladat ellátásához szükséges mértékben. 

8. Az önkormányzat törvényben meghatározott kizárólagos gazdasági tevékenység 
gyakorlásának jogát kizárólag koncesszió útján, külön törvényben szabályozott módon 
engedheti át. A törzsvagyon részét képező helyi közművek létrehozása és működtetése 
tevékenységek esetében amennyiben a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálybalépésekor 
jogszabály alapján koncesszió nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépésekor 
jogszabály alapján koncesszió nélkül is folytathatók, a törvény hatálybalépését követően is 
koncesszió nélkül folytatható. 

9. Az önkormányzat vagyonrendeletében dönt: 

- a vagyontárgyai hasznosításának, elidegenítésének feltételeiről, 

- a vagyontárgyak hasznosításának lehetséges formáiról, 

- a törvényi előírások figyelembevételével  arról az  értékhatárról, mely felett a vagyon 
tulajdonjogának átruházása csak versenyeztetés útján lehetséges. 

I. Hosszútávú vagyongazdálkodási terv 
 

1. Hosszútávon az önkormányzat célja, hogy: 
-  a kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagyon értéke és mennyisége 
gyarapodjon,  
- a nem kötelező feladatok ellátását szolgáló „üzleti” vagyon azon része, melynek állaga 
romlik, más módon kerüljön hasznosításra.  

2. A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell 
tartani azt, hogy az ne vezessen az önkormányzat vagyonának feléléséhez.  

3. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítésre váró, más módon 
nem hasznosítható vagyontárgyakat. 
4. A vagyon hasznosításából származó bevételeket minél nagyobb arányban a megmaradó 
vagyontárgyak értékének megőrzésére, illetve beruházásra kell fordítani. Ennek érdekében 
minden kedvező feltételekkel kiírt pályázati lehetőséget ki kell használni 
5. A törzsvagyon azon részének állagmegóvását - mely kötelező önkormányzati feladat 
ellátását szolgálja –  előnyben kell részesíteni.  

 
II. Középtávú vagyongazdálkodási terv 

 
1. A középtávú vagyongazdálkodás során a hosszú távra megfogalmazott irányelveket 
figyelembe kell venni.   
2. Az önkormányzat középtávra az alábbi feladatokat határozza meg: 
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- az intézmények működését szolgáló ingatlanok felújítása. A felújítás sorrendje a pályázati 
lehetőségek függvényében évente kerül meghatározásra. 
- Az önkormányzati utak, járdák felújítása.  
3.  Az önkormányzati vagyon hasznosításának formái: 
- Értékesítés: csak olyan vagyontárgy értékesítésére kerülhet sor, mely az önkormányzat 
működése során gazdaságosan nem működtethető.  
- Bérlet útján történő hasznosítás: a  lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított 
ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban.  
- Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás: az önkormányzati feladatok ellátásához 
nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható, amennyiben a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabályok arra lehetőséget adnak.  
4.  Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására, melynek 
fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban bekövetkező várható változások. 
5. Az önkormányzat a vagyonát a elsődlegesen  feladatinak megvalósítására használja, 
azonban az ehhez nem szükséges, feleslegessé váló vagyontárgyakat hasznosítani kell. A 
gazdaságosan nem hasznosítható vagyontárgyakat értéküket megőrizve kell tulajdonban tartani. 
6. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartásával összefüggő fenntartási és 
karbantartási költségek előreláthatóan nagyobbak, mint a vagyontárgyak várható értéknövekedése, 
a vagyontárgy elidegeníthető. Az elidegenítés során, a piacon elérhető legmagasabb árra, vagy az 
összességében az Önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. 

 
VI. napirendi pont:  Az Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési, támogatási igény 

benyújtására (térfigyelő kamerák). 
 
Zagyva Ferencné: Megkérem az Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse a pályázati feltételeket. 
 
Vígh Lászlóné: Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési pályázat három 
jogcímre nyújtható be. Az óvodafejlesztési, iskolai sportutánpótlás fejlesztési és a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztési célok közül Bükkszék Önkormányzata az utolsó célra tervezi 
pályázat benyújtását. A megvalósítandó feladat a térfigyelő kamararendszer kiépítése. Mivel az 
önkormányzat részesült adósságkonszolidációba, és nem tartozik a táársadalmi és gazdasági 
szempontból elmaradott települések közé, a pályázathoz 20 %-os önerőt kell vállalnia. A 
pályázat benyújtási határideje 2013. május 2.,  melyhez csatolni kell az árajánlatot és a testületi 
határozatot, amiben önerő biztosítását vállaljuk. A beruházás összértéke maximum 10 millió 
forint lehet, az ehhez társuló  önerő 2 millió forint. Az árajánlat alapján  itt 4,1 millió forintos a 
beruházás és 820 ezer forint az önerő, melyet a fürdő után befizetett bérleti díjbevételből lehet 
átcsoportosítani.   
 
Zagyva Ferencné: Összesen 9 kamerát tervezünk felszerelni mind a két falu végére 1-1, a Sósi 
útra 1 db, 2 fürdő parkolóba, l db a régi fürdő bejárathoz, a Szabadság térre 1 db-ot és egy db-ot 
a négyes útelágazáshoz.  
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 
 
Pályázati igény a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az önkormányzati felzárkóztatási 
támogatásra 

 
1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet 8. -a szerinti „közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására” célra támogatási igény benyújtását határozza el. 
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2. A beruházás összköltségét 4.101.529Ft (Négymillió- százegyezer-ötszázhuszonkilenc 
forint) összegben állapítja meg. 
Az igényelt támogatás összesen: 3.281.223 (Hárommillió- kettőszáznyolcvanegyezer-
kettőszázhuszonhárom forint). 
A beruházáshoz szükséges 820.306Ft (Nyolcszázhúszezer háromszázhat forint)  
különbözetet önerőként a 2013. évi költségvetésében a strandfürdő üzemeltetési bérleti 
díjbevételből biztosítja a testület. 
 

3. A Képviselő-tesület vállalja, hogy az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 
5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
közfoglalkoztatottat alkalmaz. 
 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - használja. 

 
5. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,  hogy  

a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél 
szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.  
 

6. A Képviselő-testület kijelenti, hogy e támogatási célra egyidejűleg, ugyanilyen műszaki 
tartalommal uniós vagy egyéb nemzeti támogatásra pályázatot nem nyújt be. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és eredményes pályázat esetén a támogatási szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: 2013. május 2. 24.00 óra 
Felelős: polgármester 

 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
38/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 

Pályázati igény a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az önkormányzati felzárkóztatási 
támogatásra 
 
7. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet 8. -a szerinti „közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására” célra támogatási igény benyújtását határozza el. 
 

8. A beruházás összköltségét bruttó 4,101.529.- Ft (négymillió-egyszázegyezer-
ötszázhuszonkilenc forint) összegben állapítja meg. 
Az igényelt támogatás összesen: 3.281.223.-Ft ( hárommillió-
kettőszáznyolcvanegyezer-kettőszázhuszonhárom forint). 
A beruházáshoz szükséges 820.306.-Ft (nyolcszázhúszezer-háromszázhat)  különbözetet 
önerőként a 2013. évi költségvetésében a strandfürdő üzemeltetési bérleti díjbevételből 
biztosítja a testület. 
 



 46 

9. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a 
működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - használja. 

 
10. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra,  hogy  

a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 
évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél 
szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.  
 

11. A Képviselő-testület kijelenti, hogy e támogatási célra egyidejűleg, ugyanilyen műszaki 
tartalommal uniós vagy egyéb nemzeti támogatásra pályázatot nem nyújt be. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye és eredményes pályázat esetén a támogatási szerződést 
aláírja. 
 
Határidő: 2013. május 2. 24.00 óra 
Felelős: polgármester 

 
VII. napirendi pont: Egyebek 
 
Költségvetési rendelet módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Jelenleg a polgármester 100 ezer forintig dönthet a képviselő testület döntése 
nélkül. Ezt az összeghatárt körülbelül 15 éve határozták meg, ezért ha a testület is úgy látja 
szeretném, ha felemelnétek 500 ezer forintra. 
 
Dr. Katona Miklósné: Éva megkérdezném, hogy az elmúlt évben hogyan oldottad meg a sütő 
vásárlását az Ifjúsági Tábor, ha az összeghatár ennyi volt? 
 
Bozó Lászlóné: A sütő tönkre ment, telt ház volt a Táborba azonnal intézkedni kellett, de utána 
tájékoztattam a testülete róla. 
 
Dr. Katona Miklósné: Nem járulok hozzá az emeléshez. A fűnyírót mennyiért és miért  adtátok 
el? 
 
Bozó Lászlóné: Nagyon rossz állapotban volt, 185 ezer forintért adtuk el és egy teljesen új gépet 
1 év garanciával 549 ezer forintért vettünk.  
 
Kovács Dániel:  Én is sokallom az 500 ezer forintot. A testület engedélyét kellett volna erre 
kérni. Milyen fűnyírót vettetek?   
 
Bozó Lászlóné:  A fűnyíró kistraktor 185 LE 650 ezer forintról le volt értékelve 549 ezer 
forintra . A robogót is el kellene adni. A táborba sajnos elfolyik a víz a glóbusból. Ha 
Kazincbarcikáról gépet kérünk az is meg fogja haladni a 100 ezer forint. 
 
Dr. Katona Miklósné: A robogó már nem haladja meg a  100 ezer forintot, ebben nem kell 
nekünk döntenünk. A költségvetésbe betervezett karbantartási munkákra előirányzott összeget 
ha nem haladja meg az összeg nem kell testületi döntés.  
 
Koska Pál: Jó ötletnek tartom, hogy kicseréltétek a fűnyírót, de szerintem is meg kellett volna 
előbb beszélni a testület tagjaival. 
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Zagyva Ferencné: Az én véleményem is az, hogy Éva jól gondolkozott, de valóban igazatok van 
szólni kellett volna előtte a testületnek. 
Ha több kérdés és hozzászólás és javaslat nincs, akkor szavazásra teszem fel a rendelet tervezetet, 
amelyben marad a 100.000 Ft értékhatár.: 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2013.(IV….) 

önkormányzati rendelete 
 

az  önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 
1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete 9.§-a kiegészül az alábbi (5) 
bekezdéssel: 
 
„ 9.§  
(5) A polgármester 100.000.- Ft  értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő 
testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 
 
2.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Bükkszék, 2013. április 23. 
 
 
Zagyva Ferencné Tarjányi Lászlóné 
  polgármester         jegyző 
 
A képv ise lő  t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  i gen  2  nem 
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  rende le te t   hoz ta :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013.(IV.24.) 

önkormányzati rendelete 
 

az  önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Bükkszék Községi Önkormányzat képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 23.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország 
Alaptörvénye 32 cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
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1.§ Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013.(II.26.) önkormányzati rendelete 9.§-a kiegészül az alábbi (5) 
bekezdéssel: 
 
„ 9.§  
(5) A polgármester 100.000 Ft  értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról. Döntéséről a következő 
testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.” 
 
2.§  E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Bükkszék, 2013. április 23. 
 
 
Zagyva Ferencné Tarjányi Lászlóné 
  polgármester         jegyző 
 
H u l l a d é k    g a z d á l k o d á s 
 
Zagyva Ferencné: A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-
1.1.1/B/10-11 számú pályázatához kérte, hogy az önkormányzat fogadja el a kiküldött határozati 
javaslatot. 
 
Répássy Józsefné:  Szeretném megkérdezni ehhez a témához kapcsolódóan, hogy édesanyám 
nálam lakik, mert öreg és nem bírja már magát, de az üres házához is kell szemétszállítást 
fizetni. Ez miért van? 
 
Tarjányi Lászlóné: Ha Önhöz be van jelentkezve legalább tartózkodási helyként, akkor már nem 
kell fizetni a másik házra. 
 
Keményné Pozsik Éva: Ki dönti el, hogy mennyi szemétszállítási díjat kell fizetni? 
 Településenként más. 
 
Vígh Lászlóné: Most 4, 2 % az emelés volt, amit Kormányrendeletbe határozták meg. Most 
szeretnének országosan egységes díjfizetést életbe léptetni. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati 
javaslatot: 

KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 
pályázati konstrukció keretében benyújtott  

„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN”  

című projekthez kapcsolódóan 
 
…………………… ÖNKORMÁNYZAT képviselőtestülete, a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11 
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
 
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című 
projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az 
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, 
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ismerjük és annak betartását, amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig. 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
39/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 

KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 
pályázati konstrukció keretében benyújtott  

„SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN”  

című projekthez kapcsolódóan 
 
 
 
BÜKKSZÉK ÖNKORMÁNYZAT képviselőtestülete, a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtott „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI 
RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES MEGYEI REGIONÁLIS 
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című KEOP-1.1.1/B/10-11 
pályázathoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza: 
 
A „SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A HEVES 
MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁS TERÜLETÉN” című 
projekt keretében az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az 
Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést, 
ismerjük és annak betartását, amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállaljuk a projekt befejezését követő minimum öt évig. 
 
H á z i o r v o s i   p á l y á z a t 
 
Vígh Lászlóné: A képviselő testület arról döntött, hogy május 1-től írjuk ki a pályázatot a 
háziorvosi feladatokat vállalkozás formában történő ellátására.  Megcsináltam a határozati 
javaslatot, ha van véleményetek, javaslatotok bele lehet javítani. 
 
Zagyva Ferencné: A szolgálati lakással kapcsolatban az a véleményem, hogy ne írjuk bele. Ha 
kér akkor beszélhetünk róla, de ne ajánljuk fel előre, mert lehet, hogy csak a családját szeretné 
üdültetni benne. Ha életvitel szerűen lakna itt, majd tárgyalunk vele erről akkor. Belgyógyászati 
szakvizsgát írjuk bele a pályázatba.  
Ha kérdés és hozzászólás nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a bükkszéki háziorvosi 
felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes települések területe) háziorvosi feladatainak 
vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel az alábbi tartalommal: 
 
Háziorvos által ellátandó feladatok: 

• Felnőtt vegyes háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 
• Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyelet szolgálatban való részvétel 
• Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig 

 
Az állás betöltésének feltételei: 

• A 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt feltételek megléte.  

• A praxis vállalkozói formában történő működtetése 
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• A háziorvosi körzet 2013. november 30-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2013. 
december 1-től vagy a praxisjog jogosultjával történő megegyezés esetén ennél hamarabbi 
időpontban. 

 
A megbízás időtartama: 
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat ellátási megállapodást köt. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• Részletes szakmai önéletrajz 
• Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok  
• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata. 
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 

a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 
Előnyt jelentő feltételek:(nem kötelező meghatározni) 

• Belgyógyászati szakvizsga 
• Legalább … éves háziorvosi szakmai gyakorlat  
• Letelepedési szándék 

 
Pályázatok benyújtásának helye: 
Bükkszék Község Önkormányzata 
Zagyva Ferencné polgármester  
3335. Bükkszék, Dobó I. út 1. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. …………… 
Pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.  
 
Egyéb információk:  
az önkormányzat a háziorvos részére szolgálati lakást tud biztosítani/ vagy kihagyni 
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:  
Zagyva Ferencné polgármester  
30/625-1070 
 
A pályázatot meg kell jelentetni a Heves megyei Hírlapban, a www.orvosallas.hu és Bükkszék 
Községi Önkormányzat hivatalos, www.bukkszek.hu című honapján. 
 
határidő: 2013. május 1. 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
40/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a bükkszéki háziorvosi 
felnőtt vegyes körzet (Bükkszék, Szajla, Terpes települések területe) háziorvosi feladatainak 
vállalkozói formában való ellátására, területi ellátási kötelezettséggel az alábbi tartalommal: 
 
Háziorvos által ellátandó feladatok: 

• Felnőtt vegyes háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel 
• Hétközi és hétvégi központi háziorvosi ügyelet szolgálatban való részvétel 
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• Rendelkezésre állás munkanapon 08:00-16:00 óráig 
 
Az állás betöltésének feltételei: 

• A 4/2000 (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt feltételek megléte.  

• A praxis vállalkozói formában történő működtetése 
• A háziorvosi körzet 2013. november 30-ig praxisjoggal terhelt. Az állás betölthető 2013. 

december 1-től vagy a praxisjog jogosultjával történő megegyezés esetén ennél hamarabbi 
időpontban. 

 
A megbízás időtartama: 
Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan időre szóló feladat ellátási megállapodást köt. 
 
A pályázathoz csatolni kell: 

• Részletes szakmai önéletrajz 
• Végzettséget és szakirányú végzettséget, valamint szakvizsgákat igazoló okiratok  
• Vállalkozási formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás 

esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló irat és a társaság alapító okiratának hiteles másolata. 
• Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők 

a pályázatot megismerjék, és abba betekintsenek. 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 

 
Előnyt jelentő feltételek:(nem kötelező meghatározni) 

• Belgyógyászati szakvizsga 
• Legalább … …..éves háziorvosi szakmai gyakorlat  
• Letelepedési szándék 

 
Pályázatok benyújtásának helye: 
Bükkszék Község Önkormányzata 
Zagyva Ferencné polgármester  
3335. Bükkszék, Dobó I. út 1. 
 
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. …………… 
Pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.  
 
A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:  
Zagyva Ferencné polgármester  
30/625-1070 
 
A pályázatot meg kell jelentetni a Heves megyei Hírlapban, a www.orvosallas.hu és Bükkszék 
Községi Önkormányzat hivatalos, www.bukkszek.hu című honapján. 
 
határidő: 2013. május 1. 
Felelős: polgármester 
 
K ö r n y e z e t v é d e l e m 
 
Tarjányi Lászlóné: A helyi környezetvédelmi rendelet tartalmazott állattartásra vonatkozó 
rendelkezéseket. Ezeket hatályon kívül kell helyezni, mert magasabb szintű jogszabályok 
szabályozzák az állattartást és nem adnak felhatalmazást további helyi szabályok alkotására.  
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás és javaslat nincs, akkor szavazásra teszem fel a 
rendelet tervezetet: 
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BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE …/2013. (…..) 

ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  
 

a környezetvédelemről: az avar és kerti hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, 
a zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek védelméről. 

 
 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete   a a környezet védelméről szóló 1995. évi 
LIII. tv. 46. § (1) bek. c/ pontjában  kapott felhatalmazás alapján a az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I.  fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1.  §.  

Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezetvédelemről: az avar és kerti 
hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, a zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a 
zöldfelületek védelméről szóló 12/2004.(VI.30.)  rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

II. fejezet  
Módosuló rendelkezések 

 
2. §.  

A  rendelet 11 – 17 §-a hatályát veszti. 
 

III. fejezet  
Záró rendelkezések  

 
3. §.  

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a  hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
B ü k k s z é k,  2013. április 23. 
 
                         Zagyva Ferencné                                               Tarjányi Lászlóné  
                           polgármester                                                            jegyző 
 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  rende le te t   a l ko t ta : :  
 

BÜKKSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL ŐTESTÜLETE 7/2013. (IV.24.) 
ÖNKORMÁNYZATI  RENDELETE  

 
a környezetvédelemről: az avar és kerti hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, 

a zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a zöldfelületek védelméről. 
 
 
Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselőtestülete   a a környezet védelméről szóló 1995. évi 
LIII. tv. 46. § (1) bek. c/ pontjában  kapott felhatalmazás alapján a az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

II.  fejezet 
Általános rendelkezések 

 
2.  §.  
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Bükkszék  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a környezetvédelemről: az avar és kerti 
hulladékok égetéséről, a parlagfű visszaszorításáról, a zajvédelemről, az állattartás szabályairól és a 
zöldfelületek védelméről szóló 12/2004.(VI.30.)  rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

II. fejezet  
Módosuló rendelkezések 

 
2. §.  

A  rendelet 11 – 17 §-a hatályát veszti. 
 

III. fejezet  
Záró rendelkezések  

 
3. §.  

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a  hatálybalépését követő napon hatályát 
veszti.  
 
B ü k k s z é k,  2013. április 23. 
 
                         Zagyva Ferencné                                               Tarjányi Lászlóné  
                           polgármester                                                            jegyző 
 
 
F e l a d a t – e l l á t á s i s z e r z ő d é s   f o g o r v o s i   a l a p e l l á t á s 
 
Tarjányi Lászlóné: Az Egészségbiztosítási Pénztár felülvizsgálta a jelenlegi orvosi feladatellátái 
szerződéseket és kérte azok módosítását. Ennek kapcsán a siroki fogorvossal Sirok Község 
Önkormányzata által kötött szerződést is módosítani kellett, mely el is készült decemberben. A  
fogorvos észrevételt kapott, hogy a fogászati alapellátási feladat ellátására mind  a 4 
önkormányzatnak  - Sirok, Bükkszék, Szajla, Terpes községekkel -  jóvá kell hagynia a szerződést 
és minden polgármesternek alá kell azt írnia.  Ez a szerződés hasonló, mint a háziorvosi szerződés. 
(ismertette a szerződés lényegét) Ha van kérdésetek szívesen válaszolok. 
 
Zagyva Ferencné:  
Ha  kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi feladat ellátási szerződést 
jóváhagyja: 

Feladat-ellátási szerződés  
Fogászati alapellátási feladat ellátására 

 
Sirok Község Önkormányzata (3332 Sirok, Borics Pál út 6.), Bükkszék Község Önkormányzata 
(3335 Bükkszék, Dobó u.1.), Szajla Község Önkormányzata (3334 Szajla, Kertész út 2.), Terpes 
Község Önkormányzata (3333 Terpes, Május 1.u.1.) valamint Dr. Paskuj Zoltán (Sz.: Munkács 
1964. 05.12. an.: Izsák Helena )  vállalkozó fogorvos,  a Charisma Dentál  Bt. képviselője az 
állampolgárok fogászati alapellátás  biztosítása tárgyában 1997. január  1-től kötött 
megállapodást 2013. január 1-től az alábbi tartalmú megállapodásra módosítják: 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Sirok, Bükkszék, Szajla és Terpes 
községekben a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott  kötelező önkormányzati feladatok közül az egészségügyi 
alapellátás köréből a fogászati alapellátást és iskolafogászatot az e szerződésben 
meghatározott feltételek szerint a Charisma Dentál Bt. Dr. Paskuj Zoltán (Sz.: Munkács, 
1964.05.12.. an.: Izsák Helena) orvosi nyilvántartási száma 32358, továbbiakban: 
vállalkozó fogorvos) Eger, alatti lakos személyes közreműködésével látja el.  
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2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozó fogorvos területileg Sirok, Bükkszék, Szajla, Terpes  
községek által alkotott fogorvosi körzetének ellátását végzi. 

3. Jelen szerződés a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján jött létre. 

4. A vállalkozó fogorvos területi ellátási kötelezettséget átvállalja az önkormányzatoktól,  
köteles elvégezni a fog- és szájbetegek gyógyító- megelőző alapellátását a  mindenkor 
érvényes jogszabályok alapján,  ezek különösen: 

a) A vállalkozó fogorvos köteles ellátni a körzet településein lakó személyeket. 

b) A vállalkozó fogorvos köteles ellátni továbbá a hozzá forduló személyeket, ha heveny 
megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító 
vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

c) A vállalkozó fogorvos feladata az alapellátás keretében : 

- a fog- és szájbetekek alapellátás körébe tartozó vizsgálata kezelése és gondozása, 

- a fogászati szűrővizsgálatok végzése, 

- a góckutatás, 

- a terhesek fogászati gondozása, 

- a sürgősségi ellátás. 

d) A vállalkozó fogorvos köteles ellátni az iskolafogászati ellátást is biztosítani, 
koordinálni és végezni a fogászati prevenciós munkát. 

5. A fogorvosi ellátás teljesítésének helye és ideje: a Sirok Község Önkormányzata  által 
térítésmentesen használatba adott Sirok, Petőfi  út 6. szám alatt lévő fogorvosi rendelő. A 
vállalkozó fogorvos  rendelési idejét a jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes 
hatósága és a település polgármestere –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az 
alábbiak szerint alakul: 

Sirok, Petőfi őt 6. alatti orvosi rendelőben:  
 Hétfő: 13-tól 19-ig  
Kedd: 7,30-tól 13,30-ig 
Szerda: 7,30-tól 13,30-ig  
Csütörtök: 13-tól 19-ig 
Péntek  7,30-tól 13,30-ig iskolafogászat 

 

6. Az ügyeleti szolgálatot az Egri Fogorvosi Központi Ügyelet( Sürgősségi Alapellátás) látja 
el, melyben a  fogorvos köteles  részt venni.  

 
7. A vállalkozó fogorvos távolléte esetén helyettesítéséről maga köteles gondoskodni, 

beleértve annak pénzügyi feltételeit is. A helyettesítő orvos a működési engedélyben 
megjelölt orvos lehet – dr. Aradvári Mária -  ettől való eltérés esetén  előtte köteles az 
önkormányzattal egyeztetni az orvos személyét illetően. A helyettesítést csak olyan orvos 
láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre előírt feltételekkel rendelkezik. 

8. A fogorvos a helyettesítést köteles a lakosság tudomására hozni. Hosszabb távollét esetén 
annak megkezdése előtt  köteles az önkormányzatot tájékoztatni.  

9. A vállalkozó fogorvos a Sirok Község Önkormányzata által rendelkezésére bocsátott tárgyi 
feltételek mellett önállóan, és  felelősséggel biztosítja a háziorvosi szolgálat működését, a 
működés feltételeit a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelően. Ennek 
keretében alkalmazza a szolgálat szakdolgozóit, önállóan gazdálkodik a Országos 
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Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalával kötött finanszírozási 
szerződés alapján juttatott pénzösszeg felett. 

10. A felek rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó fogorvos az általa harmadik 
személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helyt állni, az 
önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli. A felek 
megállapodnak abban, ha a praxis területében az önkormányzatok olyan változásról 
döntenek, melyből a fogorvosnak kára származik, akkor kártérítésre jogosult. 

11. Sirok  Község Önkormányzata a vállalkozó  fogorvos részére  szolgálati lakást biztosít a 
Sirok, Petőfi út 6. alatt.  

12. A felek  kijelentik, hogy a vállalkozó fogorvos által ellátott feladat finanszírozására a 
vállalkozó fogorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi 
Területi Hivatala  között létrejött külön szerződés alapján történik. A közvetlen 
finanszírozási szerződés megkötéséhez az önkormányzatok hozzájárulnak. 

13. A fogorvosi szolgálat működtetéséhez átadott tárgyi eszközök és a rendelő használatáért 
bérleti díjat nem kér az önkormányzat. 

14. Sirok Község Önkormányzaat az éves költségvetésében biztosítja: 

- A rendelő állagmegóvását, karbantartását, a rendelő festésének kivételével. Ennek 
teljesítését a képviselő-testület pénzügyi lehetőségeitől függően a konkrét esetben 
egyedileg bírálja el. 

- Az egészségügyi gép- és műszerberendezések közül azon berendezéseket, melyhez 
céltámogatás igénylehető. 

15. A vállalkozó fogorvos az Önkormányzatok által kért időpontokban – maximum 
ciklusonként 2 alkalommal – tájékoztatást ad a képviselő-testületeknek a fogorvosi 
szolgálat működéséről. A közbeeső időszakban a fogorvos és a polgármesterek rendszeres 
kapcsolatot tartanak és egymást kölcsönösen tájékoztatják. 

16. A vállalkozó fogorvos tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt kötelező 
nyilvántartásokat vezeti, továbbá felkérésre az ÁNTSZ és a megbízó számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat köteles szolgáltatni. 

17. A felek ezen szerződést határozatlan időre kötik.  
 

18. Rendkívüli felmondásnak van helye, ha: 

� a vállalkozó fogorvos a fogorvosi tevékenységét  jogszabályokban foglalt 
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, 
�  Az ÁNTSZ a működési engedélyt visszavonta 
 

� Az OEP a finanszírozást megszüntette 
 

� A jogosult a szerződésben vállalt feladatának ellátására alkalmatlanná válik, 
orvosi hivatása gyakorlásától az illetékes hatóság eltiltotta 
 

� Orvosi feladatának ellátására többszöri, ismételt felszólításra sem tesz eleget, 
vagy megszegte a működtetésre vonatkozó előírásokat. 

19. A szerződés rendes felbontását, illetve módosítását, bármelyik fél írásban kezdeményezheti. 
A felek a Polgári Törvénykönyv szerint jelen megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntethetik, vagy bármelyik fél 180 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül 
felmondhatja. 
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20. A praxis működését érintő lakossági panaszt a megbízó jelzése alapján a fogorvos 15 napon 
belül köteles kivizsgálni és arról a megbízó felé írásos választ adni. 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. Jogvita esetén a felek az Egri Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

22. Jelen szerződés 2013. január  1-vel lép hatályba. 

23. A szerződést a felek, mint akaratukkal egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
41/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbi feladat ellátási szerződést 
jóváhagyja 

Feladat-ellátási szerződés  
Fogászati alapellátási feladat ellátására 

 
Sirok Község Önkormányzata (3332 Sirok, Borics Pál út 6.), Bükkszék Község Önkormányzata 
(3335 Bükkszék, Dobó u.1.), Szajla Község Önkormányzata (3334 Szajla, Kertész út 2.), Terpes 
Község Önkormányzata (3333 Terpes, Május 1.u.1.) valamint Dr. Paskuj Zoltán (Sz.: Munkács 
1964. 05.12. an.: Izsák Helena )  vállalkozó fogorvos,  a Charisma Dentál  Bt. képviselője az 
állampolgárok fogászati alapellátás  biztosítása tárgyában 1997. január  1-től kötött 
megállapodást 2013. január 1-től az alábbi tartalmú megállapodásra módosítják: 
 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Sirok, Bükkszék, Szajla és Terpes 
községekben a Magyarország helyi önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXXIX. 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott  kötelező önkormányzati feladatok közül az egészségügyi 
alapellátás köréből a fogászati alapellátást és iskolafogászatot az e szerződésben 
meghatározott feltételek szerint a Charisma Dentál Bt. Dr. Paskuj Zoltán (Sz.: Munkács, 
1964.05.12.. an.: Izsák Helena) orvosi nyilvántartási száma 32358, továbbiakban: vállalkozó 
fogorvos) Eger, alatti lakos személyes közreműködésével látja el.  

2. Felek rögzítik, hogy a vállalkozó fogorvos területileg Sirok, Bükkszék, Szajla, 
Terpes  községek által alkotott fogorvosi körzetének ellátását végzi. 

3. Jelen szerződés a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről 
szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet alapján jött létre. 

4. A vállalkozó fogorvos területi ellátási kötelezettséget átvállalja az 
önkormányzatoktól,  köteles elvégezni a fog- és szájbetegek gyógyító- megelőző 
alapellátását a  mindenkor érvényes jogszabályok alapján,  ezek különösen: 

a) A vállalkozó fogorvos köteles ellátni a körzet településein lakó 
személyeket. 

b) A vállalkozó fogorvos köteles ellátni továbbá a hozzá forduló 
személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az 
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet. 

c) A vállalkozó fogorvos feladata az alapellátás keretében : 

• a fog- és szájbetekek alapellátás körébe tartozó vizsgálata kezelése és 
gondozása, 
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• a fogászati szűrővizsgálatok végzése, 

• a góckutatás, 

• a terhesek fogászati gondozása, 

• a sürgősségi ellátás. 

d)A vállalkozó fogorvos köteles ellátni az iskolafogászati ellátást is biztosítani, koordinálni 
és végezni a fogászati prevenciós munkát. 

5.  A fogorvosi ellátás teljesítésének helye és ideje: a Sirok Község Önkormányzata  által 
térítésmentesen használatba adott Sirok, Petőfi  út 6. szám alatt lévő fogorvosi rendelő. A 
vállalkozó fogorvos  rendelési idejét a jogszabály keretei között az ÁNTSZ területi illetékes 
hatósága és a település polgármestere –előre egyeztetett módon – határozzák meg, mely az 
alábbiak szerint alakul: 

Sirok, Petőfi őt 6. alatti orvosi rendelőben:  
 Hétfő: 13-tól 19-ig  
Kedd: 7,30-tól 13,30-ig 
Szerda: 7,30-tól 13,30-ig  
Csütörtök: 13-tól 19-ig 
Péntek  7,30-tól 13,30-ig iskolafogászat 

6. Az ügyeleti szolgálatot az Egri Fogorvosi Központi Ügyelet( Sürgősségi Alapellátás) látja el, 
melyben a  fogorvos köteles  részt venni.  

 
7. A vállalkozó fogorvos távolléte esetén helyettesítéséről maga köteles gondoskodni, 
beleértve annak pénzügyi feltételeit is. A helyettesítő orvos a működési engedélyben megjelölt 
orvos lehet – dr. Aradvári Mária -  ettől való eltérés esetén  előtte köteles az önkormányzattal 
egyeztetni az orvos személyét illetően. A helyettesítést csak olyan orvos láthatja el, aki a 
háziorvosi feladatkörre előírt feltételekkel rendelkezik. 

8. A fogorvos a helyettesítést köteles a lakosság tudomására hozni. Hosszabb távollét 
esetén annak megkezdése előtt  köteles az önkormányzatot tájékoztatni.  

9. A vállalkozó fogorvos a Sirok Község Önkormányzata által rendelkezésére 
bocsátott tárgyi feltételek mellett önállóan, és  felelősséggel biztosítja a háziorvosi szolgálat 
működését, a működés feltételeit a mindenkor hatályos jogszabályokban előírtaknak 
megfelelően. Ennek keretében alkalmazza a szolgálat szakdolgozóit, önállóan gazdálkodik a 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalával kötött 
finanszírozási szerződés alapján juttatott pénzösszeg felett. 

10. A felek rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó fogorvos az általa harmadik 
személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helyt állni, az 
önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli. A felek 
megállapodnak abban, ha a praxis területében az önkormányzatok olyan változásról döntenek, 
melyből a fogorvosnak kára származik, akkor kártérítésre jogosult. 

11. Sirok  Község Önkormányzata a vállalkozó  fogorvos részére  szolgálati lakást 
biztosít a Sirok, Petőfi út 6. alatt.  

12. A felek  kijelentik, hogy a vállalkozó fogorvos által ellátott feladat finanszírozására 
a vállalkozó fogorvos és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi 
Hivatala  között létrejött külön szerződés alapján történik. A közvetlen finanszírozási szerződés 
megkötéséhez az önkormányzatok hozzájárulnak. 

13. A fogorvosi szolgálat működtetéséhez átadott tárgyi eszközök és a rendelő 
használatáért bérleti díjat nem kér az önkormányzat. 

14. Sirok Község Önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja: 
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- A rendelő állagmegóvását, karbantartását, a rendelő festésének kivételével. Ennek 
teljesítését a képviselő-testület pénzügyi lehetőségeitől függően a konkrét esetben egyedileg 
bírálja el, 

- Az egészségügyi gép- és műszerberendezések közül azon berendezéseket, melyhez 
céltámogatás igénylehető. 

15. A vállalkozó fogorvos az Önkormányzatok által kért időpontokban – maximum 
ciklusonként 2 alkalommal – tájékoztatást ad a képviselő-testületeknek a fogorvosi szolgálat 
működéséről. A közbeeső időszakban a fogorvos és a polgármesterek rendszeres kapcsolatot 
tartanak és egymást kölcsönösen tájékoztatják. 

16. A vállalkozó fogorvos tudomásul veszi, hogy a jogszabályban előírt kötelező 
nyilvántartásokat vezeti, továbbá felkérésre az ÁNTSZ és a megbízó számára az orvosi 
titoktartást nem sértő információkat köteles szolgáltatni. 
 

17. A felek ezen szerződést határozatlan időre kötik.  
 

18. Rendkívüli felmondásnak van helye, ha: 

� a vállalkozó fogorvos a fogorvosi tevékenységét  jogszabályokban foglalt 
kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal megszegi, 
�  Az ÁNTSZ a működési engedélyt visszavonta 
 

� Az OEP a finanszírozást megszüntette 
 

� A jogosult a szerződésben vállalt feladatának ellátására alkalmatlanná válik, 
orvosi hivatása gyakorlásától az illetékes hatóság eltiltotta 
 

� Orvosi feladatának ellátására többszöri, ismételt felszólításra sem tesz eleget, 
vagy megszegte a működtetésre vonatkozó előírásokat. 

19. A szerződés rendes felbontását, illetve módosítását, bármelyik fél írásban kezdeményezheti. 
A felek a Polgári Törvénykönyv szerint jelen megállapodást közös megegyezéssel 
megszüntethetik, vagy bármelyik fél 180 napos felmondási idővel írásban, indoklás nélkül 
felmondhatja. 

20. A praxis működését érintő lakossági panaszt a megbízó jelzése alapján a fogorvos 15 napon 
belül köteles kivizsgálni és arról a megbízó felé írásos választ adni. 

21. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos egészségügyi és 
társadalombiztosítási jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyv rendelkezései az 
irányadóak. Jogvita esetén a felek az Egri Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

22. Jelen szerződés 2013. január  1-vel lép hatályba. 

23. A szerződést a felek, mint akaratukkal egyezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírták. 
Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: jegyzőkönyv elkészült 
Felelős: polgármester    

 
I f j ú s á g i  T á b o r  b e s z á m o l ó j a  
 
Bozó Lászlóné: Megkaptátok az írásos beszámolómat. A vizesblokkok állapotát nem írtam bele, 
mert a zuhanytálcákat minden házban cserélni kellene, de ezt csak csempézéssel lehet megoldani, 
mert túl kicsi a hely. Ez sajnos nagy kiadás lenne.  
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Zagyva Ferencné :  A probléma az, hogy a Tábornak még 17 tulajdonosa van. Kaptam a 
Szabadszállási Polgármester Úrtól levelet, amit szeretnék felolvasni. Én a Tiszakécskei 
Polgármester Úrral kötöttem egy szóbeli megállapodást, hogy nem fizetünk bérleti díjat, de a 
tulajdonosok semmilyen költséggel nem járulnak hozzá a Tábor működéséhez, felújításához, 
karbantartásához. Ha ez nem felel meg a többi Önkormányzatnak, akkor a területet meg kell 
osztani és mindenki gondoskodjon a maga részéről. 
 
Bozó Lászlóné: Én azt javaslom, hogy le kell újra ülni a Tiszakécskei Polgármester Úrral és le kell 
papírozni azt a szóbeli megállapodást, mert ha nem lesz 400 fős a tábor, nem tudom a nagy 
csoportokat fogadni. Pedig ők hozzák a pénzt, nem a kis csoportok, akik 1-2 éjszaka vannak. 
 
Zagyva Ferencné : Megpróbálok úja tárgyalni a Polgármester Úrral. Sajnos a felújításhoz nagyon 
sok pénz kellene, ezt csak pályázattal tudnánk megoldani. 
 
Huszár Péter : Az a javaslatom lenne, hogy a régi orvosi rendelőt fel kell ajánlani a tábor 163 
részéért. 
 
Zagyva Ferencné : Már felajánlottam, de nem fogadták el. Ha több kérdés, hozzászólás nincs, 
megkérdezem, hogy a beszámolót elfogadja-e a képviselőtestület. 
 
A képviselőtestület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.  
 
Wágner László beadványa a talajterhelési díj elengedéséről. 
 
Zagyva Ferencné: A 2013. évtől felemelkedett a talajterhelési díj 120.-Ft-ről 1.200.-Ft-ra. Akik 
eddig talajterhelési díjat fizettek, mert sokkal kevesebb volt, mint a szennyvíz csatorna díja, most 
szeretnének inkább csatorna díjat fizetni. Az 1960 években a volt Bányász üdülőhöz kiépítették a 
szennyvíz csatornára az arra lakók nagy részre feketén rákötött. Most ezek az ingatlan tulajdonosok 
mint Wágner László is azt kérik, hogy ne kelljen a hálózatfejlesztési hozzájárulást megfizetni, mert 
ők rá vannak kötve a csatornára. A probléma csak az, hogy csatorna díjat sem fizetnek. Erről már 
egy régebbi ülésen határoztunk, hogy ha legálisan szeretnék fizetni a csatorna díjat be kell fizetni a 
135.000.-Ft szennyvíz hozzájárulást., vagy bizonyítsák be, hogy ők már befizették. Nálunk semmi 
féle nyilvántartásban nem találhatók ezek a befizetések, ami azt jelenti, hogy nem is történtek meg. 
Ha nincs kérdésetek, javaslatotok ezzel kapcsolatban, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner László beadványát elutasítja. Az 
önkormányzati igazolás a hálózatfejlesztési hozzájárulásról csak akkor adható ki, ha azt befizeti, 
vagy igazolja, hogy korábban befizették.  
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a kérelmezőt tájékoztassa.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
42/2013.(04.23.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner László beadványát elutasítja. Az 
önkormányzati igazolás a hálózatfejlesztési hozzájárulás rendezéséről csak akkor adható ki, ha azt 
befizeti, vagy igazolja, hogy korábban a tulajdonosok  befizették.  
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a fentiekről a kérelmezőt tájékoztassa.  
Határidő: jegyzőkönyv elkészülte 
Felelős: polgármester 
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Pétervásárai orvosi ügyelet elmaradt díja 
 
 Zagyva Ferencné: A Pétervásárai Egészségügyi Központ levelet írt az Önkormányzatnak, hogy a 
2012. évben fizetett orvosi ügyelet díjában 127.000.-Ft elmaradásunk van. Ennek oka, hogy 2012. 
06.01-től ügyeleti orvosi óradíj emelés történt.  
Ha nincs kérdésetek, javaslatotok ezzel kapcsolatban, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Pétervásárai Egészségügyi Központ 
részére 127.000.-Ft elmaradt orvosi ügyeleti díjat megfizet. Felhívja a képviselőtestület a 
polgármestert, hogy az összeget utalja át, az átcsoportosításra tegyen javaslatot a félévi 
beszámolókor.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
 
44/2013.(03.23.) testületi h a t á r o z a t: 
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület a Pétervásárai Egészségügyi Központ 
részére 127.000.-Ft elmaradt orvosi ügyeleti díjat megfizeti. Felhívja a képviselőtestület a 
polgármestert, hogy az összeget utalja át, az átcsoportosításra tegyen javaslatot a félévi 
beszámolókor.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Brájer Károly kérelmének elfogadása Önkormányzati út felújítására. 
 
Zagyva Ferencné: Brájer Károly elvi támogatást kér az Önkormányzattól, hogy a 0149 hrsz-ú 
önkormányzati föld utat feljavíthassa saját költségén. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Én a javaslattal egyetértek, ha csak az önkormányzati utat javítja fel és az 
útszélességet is betartja. 
 
Zagyva Ferencné:  Javaslom, hogy adjuk meg az elvi hozzájárulást olyan feltétellel, hogy később 
nem fogja korlátozni az út használatát és nem lesz térítés iránti igénye sem. Valamint tájékoztassa 
az önkormányzatot az út felújításáról. 
 
Ha nincs kérdésetek, javaslatotok ezzel kapcsolatban, szavazásra tetszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzata elvi hozzájárulást ad  Brajer Károly kérelméhez, melyben a 
0149 hrsz-ú külterületi utat saját költségén feljavíthassa azzal a kikötéssel, hogy a későbbiek során 
nem fogja az út használatát korlátozni, és betartja az út szélességet. Tájékoztatást kér a feljavítás 
részleteiről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A képv ise lő  t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  5  igen  
szavazat ta l  a  képv ise lő t es tü le t  az  a lább i  ha tá roza to t  hoz ta :  
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45/2013.(032.12.) testületi h a t á r o z a t: 
Bükkszék Község Önkormányzata elvi hozzájárulást ad  Brajer Károly kérelméhez, melyben a 
0149 hrsz-ú külterületi utat saját költségén feljavíthassa azzal a kikötéssel, hogy a későbbiek során 
nem fogja az út használatát korlátozni, és betartja az út szélességet. Tájékoztatást kér a feljavítás 
részleteiről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Vizi közmű vagyon átadás 
 
Zagyva Ferencné: A Heves Megyei Vízmű azt kéri önkormányzatunktól, hogy a 
nyilvántartásaikban szereplő  Bükkszék vagyont átadhassa. Felolvasom a megállapodást és a 
határozati javaslatot. 
Véleményem szerint ezt pontosan meg kell tudni, hogy ez a vagyon, amit át szeretnének adni mi és 
hol található. 
 
A képviselő testület egyetért, hogy a következő ülésen újra tárgyalják a vagyon átadás feltételeit. 
 
Mozgóárusítás 
 
Zagyva Ferencné: Heti 2 alkalommal kedden és pénteken  Bodonyból tejárusítás történik 
mozgóárusítás címén a községünkben. Van testületi döntésünk arról, hogy ha közterület használati 
díjat megfizetik, akkor mozgó árusítást engedélyezzük.  De jön a nyár és fognak árulni dinnyét, 
barackot stb. 
 
Koska Pál: Régi probléma ez. Van két bolt a községünkben, akik állandóan szolgáltatnak és ide 
fizetnek adót. Ha sok lesz az ilyen mozgóárusítás, előbb-utóbb a két bolt be fog zárni, mert nem 
lesz érdemes nekik nyitva tartani.  
 
Kovács Dániel:  A mozgóárusok befizetik a terület használatot, de van aki nem és van olyan is 
akinek engedélye sincs. Az ellenőrzést hiányolom. Talán az lenne a megoldás, hogy nagyon 
felemelnénk a területhasználatot, hogy ne érje meg nekik idejönni. 
 
Tarjányi Lászlóné: Újra elmondta, hogy nem lehet megtiltani  a 
mozgó árusítást, nincs jogszabályi lehetőség rá. Más településeken ez nem jelent gondot. 
 
Józsa Aladárné: A falu lakosságának szüksége van a mozgóárusításra. 
 
Tarjányi Lászlóné távozott az ülésről.  
 
Keményné Pozsik Éva: Az élelmiszer jellegű dolgokban nagyok az elvárások, előírások. A 
kocsikat meg kell nézni.  
 
Huszár Péter: Az őstermelőknek 600 ezer forintig csak nyugtát kell adni és az agrárkamarai 
regisztrációnak kell meglenni. Nem köteles bevizsgáltatni az áruját, de ha valami baj van, akkor 
vállalnia kell a felelőséget.  
 
Bozó Lászlóné: Azt lehetne  a megoldás, hogy nem a piactéren árulnának. 
 
Keményné Pozsik Éva: Ha nem itt árulnak, akkor még a területhasználati díjat sem fizetik meg. 
 
Kovács Dániel:  Én vállalom, hogy ha felcímkézett, rendesen becsomagolt árut hoz én az üzletben 
árusítom. Azon kívül ha a lakosság igényli én ki is viszem házhoz kocsival. 
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Józsa Aladárné :Jó ötletnek tartom, mert ha a boltban tudom megvenni még valamivel drágábban is 
akkor is nagyon jó lesz. 
 
Keményné Pozsik Éva: Nem csak a tejről van szó. 
 
Zagyva Ferencné: A helyi piacon ki kell alakítani egy részt és meghatározott napon lehessen árulni, 
így tudnak a boltokban is rá számítani.  
 
A képviselő  testület egyetért ezzel a javaslattal. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülés zárt ülésként folytatódik. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 


