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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 28-án, 
11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt ülésen. 

 
 

Rendeletek száma Tárgya 
11/2015. (VIII.28.) 

 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet módosítása 
Határozat száma Tárgya 

112/2015. (VIII.28.) 
 
 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelet-tervezet 

módosítása 

113/2015. (VIII.28.) 
Bükkszék község felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának megvitatása 

114/2015. (VIII.28.) 
A Bükkszék 02/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására 

irányuló kérelem ismételt megvitatása 

115/2015. (VIII.28.) 
A Bükkszék 04/16 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonására 

irányuló kérelem ismételt megvitatása 

116/2015. (VIII.28.) 
Bükkszék Termálstrand Kft. könyvvizsgálói szerződésének 

módosítása 

117/2015. (VIII.28.) 
A Bükkszék Termálstrandnál lévő szelektív sziget 

megszüntetése 

118/2015. (VIII.28.) 
Tulajdonosi hozzájárulás a Recsk- Borsodnádasd 35 kV-os 

légvezeték hálózat bontásához. 

119/2015. (VIII.28.) 
Bükkszék Ifjúsági Tábor házainak belső festéséhez való 

hozzájárulás.  
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Kóti László alpolgármester 
 Bozó Lászlóné képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 
 
Távolmaradását bejelentette:   Dr. Katona Miklósné képviselő  

 
Tanácskozási joggal megjelent: Panyik Anita aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 

1. A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

2. Bükkszék község felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megvitatása 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

3. A Bükkszék 02/6 és 04/16 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási kérelmek 
ismételt megvitatása 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

4. Egyebek 
 

Zárt ülés: Szociális kérelmek megvitatása 
 

Zagyva Ferencné: Köszönti a testület tagjait. Megállapítja, hogy egy képviselő hiányzik, 
távolmaradását jelezte, de a testület így is határozatképes. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 
napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  4  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
meghívó  szer i n t i  a  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t  a  fen t i  k i egész í tésse l .  
 
I. napirendi pont:  A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása 

Zagyva Ferencné: Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megkérdezi az aljegyzőt, hogy 
kívánja-e kiegészíteni? 

 
Panyik Anita: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés kiküldését követően a 
Kormányhivatal Törvényességi Főosztályával további egyeztetés történt a névszerinti szavazásra 
vonatkozóan. Az a szakmai vélemény került elfogadásra, hogy a Képviselő-testület név szerinti 
szavazást tart a képviselők egynegyedének indítványára és törvény által elrendelt esetekben. Nem 
lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint 
ügyrendi javaslatot tartalmazó kérdésben. A javaslat alapján készült el az a határozati javaslat, 
amely az ülés előtt kiosztásra került. Annak elfogadása esetén a rendelet 23. §-ának módosításához 
a rendelet-tervezet 4-5. §-aiból egy új 4. § jön létre. A határozati javaslat kiegészül továbbá a 
polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazó melléklet pontosításával, amelybe a települési 
támogatásokról szóló rendelet alapján beemelésre került az árvaellátásban részesülők évi egyszeri 
támogatására vonatkozó döntési jogkör. 

Zagyva Ferencné: Kérdés és hozzászólás nem volt, így a szavazásra teszi az alábbi határozati 
javaslatot, mely a rendelet tervezet módosítását érinti: 
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A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  vá l t oz ta tás  
né l kü l  az  e lő t e r j esz tésben  szerep lő  ha tá roza t i  j avas la to t .   
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
112/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról szóló 
rendelet-tervezethez az alábbi módosító javaslatot fogadja el: 

1. A név szerinti szavazásra vonatkozó, a rendelet-tervezet 4-5. §-ában foglalt, a Rendelet 23. 
§-ának módosítását érintő rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„23. § (1) A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart a képviselők egynegyedének 
indítványára és törvény által elrendelt esetekben. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a 
bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint ügyrendi javaslatot tartalmazó 
kérdésben.” 

2. A polgármesterre átruházott hatásköröket tartalmazó mellékletet a képviselő-testület az e 
határozat melléklete szerint módosítja: 

„1.melléklet a 12/2013.(XI.6.) önkormányzati rendelethez 
 

A polgármesterre átruházott hatáskörök  

1. dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, 
2. dönt az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, 
3. fizetőképesség helyreállítása érdekében - a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások 

kivételével - felfüggeszti a feladatok finanszírozását,, 
4. az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat - utólagos beszámolási 

kötelezettség mellett - 500 ezer Ft erejéig módosíthatja, 
5. gondoskodik a védőoltás alól elvont eb, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, 

valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús eb kártalanítás 
nélküli kiirtatásáról, 

6. értékesíti vagy kiirtja a befogott, tizennégy napig – az állattartó által – ki nem váltott, 
veszettség ellen igazoltan oltott ebet,, 

7. elrendeli a gümőkórós eb vagy macska kártalanítás nélküli kiirtását, valamint az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és macska kártalanítás nélküli leölés, 

8. biztosítja a közterületek tisztaságát, a település rágcsálómentességét, 
9. megállapodást köt a Pétervásárai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével az 

együttműködő aktív korú nem foglalkozatott személyek foglalkoztatására, 
10. megigényli, majd kiutalja a magánszemélyek kérelme alapján a közműfejlesztési 

támogatást, 
11. kiadja a közterület használati engedélyt, 
12. megállapítja az eltemettetési költségek enyhítésére nyújtott település támogatást, 
13. dönt a köztemetésről, 
14. munkaszerződést köt a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal 
15. dönt a szociális étkezetés tárgyában benyújtott kérelmekről, 
17. dönt árvaellátottak részére évente egyszer megállapított települési támogatásról.” 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza az aljegyzőt, hogy a módosításokat a rendelet-tervezeten 
átvezesse. 
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Határidő: 2015.08.31. 
Felelős: polgármester 
 
 
Zagyva Ferencné: További kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az előterjesztés 
szerinti tartalommal az önkormányzat rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet. 
 
A Po lgármeste r  f e lo l vassa  és  szavazásra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  az  
e lő t e r jesz tés  szer in t i  t a r ta lommal  a Szervezet i  és  Működés i  Szabá lyza tá ró l  
szó ló  12 /2013.  (X I .  6 . )  önko rmányzat i  r ende le t  módos í tásáró l  szó ló  
rende le t - t e rvezete t .  
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete 

 
a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

12/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. 
(XI.6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli 
el: 

1. Módosító rendelkezések 
1.§ 

 
A Rendelet VIII. fejezetének címe „Lakossági fórumok, népszavazás”címre módosul. 
 

2. § 
 

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

„8. § (1) A Képviselő-testület a Mötv. 43. § (1) és (2) bekezdése alapján az alakuló ülését a 
választás eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a 
polgármester hívja össze és vezeti. 

 
(2) Az alakuló ülés napirendi pontjai a következők: 

a) a Választási Bizottság elnökének beszámolója a választás eredményéről, 
b) a képviselők eskütétele, 
c) a polgármester eskütétele, 
d) a polgármester programjának ismertetése, 
e) a polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása, 
f) a szervezeti és működési szabályzat megalkotása vagy felülvizsgálata, 
g) alpolgármester(ek) választása – eskütétel, 
h) alpolgármester(ek) tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása, 
i) gazdasági program elkészítésének elrendelése.” 
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3. § 
 

A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„10. § (4) Amennyiben az ülés összehívását a települési képviselők egynegyede, a képviselő-testület 
bizottsága, valamint a kormányhivatal vezetője az összehívás indokának megjelölésével 
indítványozza, a testületi ülést 15 napon belül a polgármester hívja össze a testületi ülés 
indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 23. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„23. § (1) A Képviselő-testület név szerinti szavazást tart a képviselők egynegyedének indítványára 
és törvény által elrendelt esetekben. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és 
összetétele tekintetében, valamint ügyrendi javaslatot tartalmazó kérdésekben.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 33. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 

„33. § (8) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 
esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a polgármester által írásban 
ezzel megbízott, a közös önkormányzati hivatal személyi állományába tartozó, a jegyzőkre 
vonatkozó képesítési feltételeknek megfelelő, ennek hiányában más felsőfokú végzettséggel 
rendelkező köztisztviselő látja el.” 
 

6. § 
 
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 
2. Záró rendelkezések 

7. § 
 

Ez a rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. 
 

8. § 
 

Hatályát veszti a Rendelet 37. §-a. 

 
 
Bükkszék, 2015. augusztus 28. 
 
 

Zagyva Ferencné 
polgármester 

Vígh Lászlóné 
jegyző 

 

 
 

1. melléklet a 11/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 
 

„1. melléklet a 12/2013. (XI.6.) önkormányzati rendelethez 
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A polgármesterre átruházott hatáskörök: 

1. dönt az önkormányzat célhoz nem kötött forrásai betétként történő elhelyezéséről, 

2. dönt az egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről, 

3. fizetőképesség helyreállítása érdekében - a hatósági és az alapvető lakossági szolgáltatások 
kivételével - felfüggeszti a feladatok finanszírozását, 

4. az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatokat - utólagos beszámolási 
kötelezettség mellett - 500 ezer Ft erejéig módosíthatja, 

5. gondoskodik a védőoltás alól elvont eb, az emberre egészségügyi szempontból veszélyes, 
valamint az állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gyanús eb kártalanítás 
nélküli kiirtatásáról, 

6. értékesíti vagy kiirtja a befogott, tizennégy napig – az állattartó által – ki nem váltott, 
veszettség ellen igazoltan oltott ebet, 

7. elrendeli a gümőkórós eb vagy macska kártalanítás nélküli kiirtását, valamint az ebzárlat 
idején szabadon talált kutya és macska kártalanítás nélküli leölését, 

8. biztosítja a közterületek tisztaságát, a település rágcsálómentességét, 

9. megállapodást köt a Pétervásárai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 
együttműködő aktív korú nem foglalkozatott személyek foglalkoztatására, 

10. megigényli, majd kiutalja a magánszemélyek kérelme alapján a közműfejlesztési 
támogatást, 

11. kiadja a közterület-használati engedélyt, 

12. megállapítja az eltemettetési költségek enyhítésére nyújtott települési támogatást, 

13. dönt a köztemetésről, 

14. munkaszerződést köt a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott dolgozókkal, 

15. dönt a szociális étkezetés tárgyában benyújtott kérelmekről, 

16. dönt az árvaellátottak részére évente egyszer megállapított települési támogatásról.” 

 

 
2. melléklet a 11/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez 

 
„2. melléklet a 12/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelethez 
 

(1) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott kötelező alaptevékenység körébe tartozó 
feladatok kormányzati funkciók alapján: 

 
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzem. feladat 
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 
018020 Központi költségvetési befizetések 
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
021020 Védelmi képesség fenntartása, honvédelmi felkészítés 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
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041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
064010 Közvilágítás 
066010 Zöldterület kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072111 Háziorvosi alapellátás 
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
082044 Könyvtári szolgáltatások 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
107051 Szociális étkeztetés 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 
 

(2) Bükkszék Községi Önkormányzat által ellátott önként vállalt alaptevékenység körébe 
tartozó feladatok kormányzati funkciók alapján: 

 
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
042180 Állat-egészségügy 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások 
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás 
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 
 

(3) Bükkszék Községi Önkormányzata alaptevékenységén túl annak sérelme nélkül önként 
vállalt feladatként vállalkozási tevékenységet is folytat: 

 
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
900080 Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerz. kiadások, bevételek” 
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II. napirendi pont : Bükkszék község felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
megvitatása 
 
Zagyva Ferencné: Ez az előterjesztést is meg kapta mindenki. Kérdezi az aljegyzőt, kíván-e ehhez 
kiegészítést tenni? 
 
Panyik Anita: Elmondja, hogy az esélyegyenlőségi célcsoportok és a helyzetük nem változott a 
településen az elmúlt két évben, ezért nem került sor új intézkedés megfogalmazására, illetve 
intézkedés törlésére sem, a célcsoportok helyzetét alátámasztó adatok kerültek aktualizálásra. A 
programban rögzítésre került, hogy az alsó tagozatos iskola újbóli létrehozásához a jelenleg látható 
adatok alapján egy évben sincs meg a szükséges bükkszéki gyermeklétszám, tehát 
megvalósításában csak akkor érdemes gondolkodni, ha más településekről is érkeznek bejáró 
gyermekek, és ez a helyzet több év viszonylatában fennáll. A helyi esélyegyenlőségi programot 
kétévente kell felülvizsgálni, a pályázati támogatások elnyerésének is feltétele is a felülvizsgált 
program megléte. 
 
Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Heves Megyei 
Önkormányzati Hivatallal, annak is kitétele volt, hogy legyen Helyi Esélyegyenlőségi Program. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:  
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  vá l t oz ta tás  
né l kü l  az  e lő t e r j esz tésben  szerep lő  ha tá roza t i  j avas la to t .   
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
113/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
III. Napirendi pont:  A Bükkszék 02/6 és 04/16 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó belterületbe vonási 
kérelmek ismételt megvitatása 
 
Zagyva Ferencné: Ennek a beadványnak a tárgyalását már ülésen kívül átbeszélte a testület. 
Megkéri az aljegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet ennek az egyeztetés eredményéről. 
 
Panyik Anita: Egy éve született döntés a két külterületi ingatlan belterületbe vonási kérelme 
kérdésében. Számos beadvány érkezett a döntés óta. Fakivágást is jelentettek be a 02/6 hrsz-ú 
ingatlant érintően. A település hatályos rendezési terve nem fogalmaz meg új célt a területek 
hasznosítására vonatkozóan, amelyek jelenleg turisztikai erdő funkcióval rendelkeznek. A 
kérelmek sem jelölnek más funkciót, nem indokolja semmilyen körülmény a belterületbe vonást, és 
a hatályos szabályozással nem is áll összhangban. Támogatható cél megjelölése esetén sem tudja 
vállalni az önkormányzat a településrendezési eszközök rendkívüli költséges módosítását. A 
testület természetvédelmi, környezetvédelmi és tájképi okokból sem kíván zöldterületet 
megszüntetni, ezért arra tettek javaslatot, hogy ne támogassa a testület a két külterületi ingatlan 
belterületbe vonását.  
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Zagyva Ferencné: Kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a következő határozati 
javaslatot, előbb a 02/6 hrsz-ú ingatlanra: 
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  vá l t oz ta tás  
né l kü l  az  e lő t e r j esz tésben  szerep lő  ha tá roza t i  j avas la to t .   
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
114/2015. (VIII.28) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár István Budapest, Nyírpalota u. 93. 
szám alatti lakos megkeresése alapján, a Bükkszék 02/6 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak az ingatlan 
belterületbe vonására irányuló kérelmét ismételten megvizsgálta és korábbi döntését az alábbi okok 
miatt helybenhagyta: 

1. A kérelmezők nem jelöltek meg célt, a belterületbe vonást indokolttá tevő más rendeltetést 
a terület jövőbeni használatára vonatkozóan.  

2. A belterületbe vonás okaként a terület rendezése került megjelölésre, melynek 
megvalósítását az ingatlan külterületi jellege nem akadályozza. 

3. A 02/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásához kapcsolódó egyéb beadványokban megjelölt 
fejlesztési elképzelések, így a kirándulóhely, illetve sétautak kialakítása sem akadályozott, a 
terület belterületbe vonása nélkül is megvalósítható. 

4. A benyújtott kérelem Bükkszék község településszerkezeti terve VI. fejezet 17. §-ával nincs 
összhangban. A település arányos és fenntartható fejlesztésének érdekében új építési 
telkeket elsősorban a beépítésre szánt területen belül kell kialakítani. A különböző 
rendeltetésű tartalék beépítésre szánt területek felhasználását, beépítését csak a meglévő 
beépítésre szánt területek felhasználását, beépítését követően lehet megkezdeni, a szükséges 
szabályozási tervek elkészítését követően. Mivel az erdőterületek beépítésre nem szánt 
területek, a kérelemmel érintett ingatlan belterületbe vonása nem indokolt. 

5. Belterületbe vonási kérelmet csak a képviselő-testület nyújthat be. Amennyiben magáncélú 
kezdeményezésre a kérelmet a képviselő-testület benyújtja, mert az a közösség érdekét 
szolgálja, akkor a belterületbe vonás a Helyi Építési Szabályzat és a szabályozási terv 
módosításával jár, amelyet előzetes véleményezési eljárás előz meg. A szakhatóságok 
részéről nincs garancia a szabályzatmódosítás támogatására, de annak költségeit az 
Önkormányzatnak viselnie kell. 

6. A bükkszéki 02/6 hrsz-ú ingatlan a szabályozási tervben és a településszerkezeti tervben 
turisztikai erdő terültfelhasználási egységbe van besorolva. Az Önkormányzat helyi építési 
szabályzatáról szóló 11/2007. (10.03.) önkormányzati rendelete 2. számú mellékletében 
foglaltak alapján -mint jellegzetes tájképi elem (Csoma-hegyi fenyves)- helyi védelemre 
javasolt természeti terület. A Képviselő-testület természetvédelmi, környezetvédelmi és 
tájképi okokból is a terület jelenlegi funkcióját kívánja fenntartani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőket és Huszár 
Istvánt értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Zagyva Ferencné: Kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a következő határozati 
javaslatot, a 04/16 hrsz-ú ingatlanra: 
 



 10 

A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  vá l t oz ta tás  
né l kü l  az  e lő t e r j esz tésben  szerep lő  ha tá roza t i  j avas la to t .   
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
115/2015. (VIII.28) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Huszár István Budapest, Nyírpalota u. 93. 
szám alatti lakos megkeresése alapján, a Bükkszék 04/16 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak az 
ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelmét ismételten megvizsgálta és korábbi döntését az 
alábbi ok miatt helybenhagyta: 

A kérelemben megjelölt ingatlan belterületbe vonására Bükkszék község településrendezési terve 
nem tartalmaz szabályozást, a kérelmezők nem jelöltek meg célt, a belterületbe vonást indokolttá 
tevő más rendeltetést a terület jövőbeni használatára vonatkozóan. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről a kérelmezőket és Huszár 
Istvánt értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
IV. Napirendi pont: Egyebek 
 
Az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft-vel kötött megállapodás módosítása 
 
Zagyva Ferencné: Szarvas Dénes könyvvizsgálót a testület újra megbízta a strand 
könyvvizsgálatával. Ennek a megbízásnak a Cégbíróság felé történő bejelentésével a Kft. 
kicsúszott a határidőből, mert az új felügyelő bizottsági taggal együtt kívánták a változásokat 
átvezettetni. Ezért a szerződés módosítására van szükség, tehát szeptember 1-jétől lehet megbízni. 
Kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszi fel a következő határozati javaslatot: 
 
A Po lgármes ter  f e lo l vassa  és  szavazás ra  tesz i  f e l  szó  szer i n t ,  vá l t oz ta tás  
né l kü l  az  e lő t e r j esz tésben  szerep lő  ha tá roza t i  j avas la to t .   
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
116/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, hogy a tulajdonos jogkörében eljárva, 
55/2015. (V.14.) önkormányzati határozatával meghatározott, a Bükkszék Termálstrand 
Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.) 
könyvvizsgálatára vonatkozó szerződést –az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft-vel 
(3300 Eger, Trinitárius u. 2.) történt egyeztetést követően- módosítja, az alábbiak szerint: 

A megbízás időtartama: 2015. szeptember 1.-2020. május 31. 

A Képviselő-testület felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a megbízási szerződést aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
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Belterületi utak kátyúzása 
 
Zagyva Ferencné: Pályázatot adott be nyár elején az önkormányzat két út felújítására, azonban 
Heves megyéből csak Verpelét önkormányzata kapott erre támogatást. Ezért a pályázattal érintett 
utak esetében csak a kátyúzásra van pénze az önkormányzatnak. A költségvetésben 1.840 ezer 
forint van erre a célra, valamint az idegenforgalmi adó bevételből a strand előtti parkoló került 
beruházásként a költségvetésbe. Horuczi István vállalkozó 40 ezer forint/tonna összegben adott az 
aszfaltra ajánlatot, azonban az aszfaltszükséglet nem ismert, így hozzávetőleges költség sem 
számolható. Kér pontos árajánlatot, amelyről a testületet tájékoztatja. 
 
 
Brechtold Erzsébet beadványa 
 
Zagyva Ferencné: A Völgy és Hársfa úti lakók két levelet küldtek a Képviselő-testületnek. 
 
Polgármester felolvassa az egyik levelet.  
 
Kovács Dániel: Kérdezi, hogy le van-e szabályozva, hogy milyen állatot és hol lehet tartani? 
 
Panyik Anita: Elmondja, hogy az állattartási rendeletben került szabályozásra, hogy milyen fajból 
ingatlanonként mennyi és milyen környezetben tartható. Erre azonban nincs korlátozás. 
 
Zagyva Ferencné: Lehetne toleránsabb a lakosság. 
 
Kóti László: Az a véleménye, hogy kommunális adót kellene bevezetni, mert sok ember nem fizet 
szemétdíjat és a szemetét elviszi a szelektív kukákba.  
 
Kovács Dániel: Olyan helyre kell rakni a szelektíves edényeket, ahol kamera van. 
 
Kóti László távozik a teremből a testület létszáma 3 fő, a határozatképesség fennmarad. 
 
Zagyva Ferencné: Elmondja, hogy a strand előtti szelektíves konténereket nem a célnak 
megfelelően használják, javasolja azok szüntetését. Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra 
teszi fel, hogy a strand előtti szelektív szigetet felszámolják: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Strandfürdő előtti 
szelektív hulladékszigetet felszámolja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszámolásról értesítse az Egri Hulladékgazdálkodási Kft-t. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
117/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Strandfürdő előtti 
szelektív hulladékszigetet felszámolja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a felszámolásról értesítse az Egri Hulladékgazdálkodási Kft-t. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Polgármester felolvassa a másik levelet is. 
 
Kóti László képviselő visszaérkezik a terembe, a testület létszáma 4 fő, határozatképes. 
 
Kovács Dániel: Lakossági megkeresés érkezett felé, hogy a bükkszéki lakosok kedvezményének 
érvényesítéséhez a strandon lakcímkártyát kérnek, és sokan nem viszik magukkal, ezért teljes árú 
jegyet kell venniük. Erre megoldást kell találni, talán a bükkszéki lakosok névsorát kellene átadni a 
strand pénztárának. 
 
Zagyva Ferencné: Törvény szerint nem lehet kiadni, más megoldást kell keresni. 
 
 
Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték bontásához tulajdonosi hozzájárulás 
 
Zagyva Ferencné: Megkeresés érkezett a Recsk-Borsodnádasd közötti 35 kV-os légvezeték 
bükkszéki szakaszának bontásához, valamint a kiviteli terv megvalósulásához tulajdonosi 
hozzájárulást kérnek. Kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Selectric 
Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (3400 Mezőkövesd, Lenke út 8.) kérelme 
alapján a Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték hálózat (EB-21342) bükkszéki szakaszának 
bontásához a 041/9, 057/1, 057/2, 062 hrsz-ú ingatlanjai tekintetében 
 

tulajdonosi hozzájárulást ad, 
 
az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott 56-7/2014 tervszámú tervdokumentációban foglaltak szerint, a 
közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza, 
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes az eredeti állapotnak megfelelő 
teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5.Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

A munkálatokkal érintett országos közút tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői 
hozzájárulását szükséges megkérni. 

A Képviselő-testület a hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) 
bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
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A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
118/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Selectric 
Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság (3400 Mezőkövesd, Lenke út 8.) kérelme 
alapján a Recsk-Borsodnádasd 35 kV-os légvezeték hálózat (EB-21342) bükkszéki szakaszának 
bontásához a 041/9, 057/1, 057/2, 062 hrsz-ú ingatlanjai tekintetében 
 

tulajdonosi hozzájárulást ad, 
 
az alábbi feltételekkel: 

1. A munkálatokat a benyújtott 56-7/2014 tervszámú tervdokumentációban foglaltak szerint, a 
közműkezelők nyilatkozatait figyelembe véve kell lebonyolítani. 

2. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy az a közúti közlekedést indokolatlanul ne akadályozza, 
valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. 

3. A munkálatok befejezését követő 30 napon belül az engedélyes az eredeti állapotnak megfelelő 
teljes helyreállítást szakértelemmel rendelkező kivitelezővel köteles biztosítani. 

4. A munkával érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen bekövetkező károkért az eredeti 
állapot visszaállításáig a jogosult anyagilag és büntetőjogilag is felelős. 

5.Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége 
alól. 

A munkálatokkal érintett országos közút tekintetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői 
hozzájárulását szükséges megkérni. 

A Képviselő-testület a hozzájárulását a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) 
bekezdés és a 46. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított jogkörében eljárva adta meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A SALVUS Kft. levele a József Attila úti súlykorlátozás kapcsán 
 
Zagyva Ferencné: A József Attila úti súlykorlátozással kapcsolatban a SALVUS Kft-től levelet 
kapott az önkormányzat. 
 
Polgármester felolvassa a levelet. 
 
Panyik Anita: Nem javasolja most visszavonni a határozatot, a következő testületi ülésre 
újratárgyalásra előkészíti a súlykorlátozás kérdését. 
 
 
Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda üzemeltetése 
 
Zagyva Ferencné: Kéri a testület segítségét, mivel sem az intézményvezetői, sem az 
óvodapedagógusi pályázatra nem érkezett jelentkezés, így pedig nem lehet üzemeltetni az óvodát. 
 
Panyik Anita: Olyan óvodapedagógussal is be lehet tölteni az állást, aki nyelvvizsga hiányában 
nem kapta meg a diplomáját. 
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Ifjúsági Tábor karbantartása, felújítása  
 
Bozó Lászlóné: Elmondja, hogy rettenetes állapotban van a tábor, kevés volt ebben az évben a 
vendég is. Festést vagy kisebb felújítást kell rajta végezni, mert jövő évben nem lehet így kinyitni.  
 
Zagyva Ferencné: Javasolja, hogy a fehér épületeket, tehát 10 házat rendbe kell hozni, legalább 
kifesteni és az oldalait fel kell újítani.  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva a bükkszéki 
Ifjúsági Tábor fehér faépületeinek festéséhez és kisebb javítási munkáihoz hozzájárul, amelynek 
fedezetét a tartalék előirányzatból biztosítja. 

Felhatalmazza a táborvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, táborvezető 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
119/2015. (VIII.28.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva a Bükkszék 
Ifjúsági Tábor fehér fa épületeinek festéséhez és kisebb javítási munkáihoz hozzájárul, amelynek 
fedezetét a tartalék előirányzatból biztosítja. 

Felhatalmazza a táborvezetőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: polgármester, táborvezető 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülés zárt ülésként folytatódott. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné 
polgármester 

 
 

Panyik Anita 
aljegyző 

 


