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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

április 18. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

   Császár István   képviselő 

   Galuska Balázs            képviselő 

   Orliczki Attila   képviselő 

Szászné Sándor Erika  képviselő 

Szolnoki Csaba  képviselő 

   Dr. Hegyközi Béla   jegyző 

 

Meghívottak:           Telekes Antalné                   Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 

             Matiscsák László                 Helyi Választási Bizottság Elnöke 

             Kovácsné Erdődi Ildikó       köztisztviselő 

    

 

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

1.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: polgármester 

2.) A települési hulladékszállítás ellátásának jövőbeni lehetőségei 

Előadó: polgármester 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal 

elfogadta.  
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1.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A  polgármester előadja, hogy Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő 2013. március 25. napján 

köztisztviselői jogviszonyt létesített a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatallal.  

Ez összeférhetetlen az önkormányzati képviselőséggel, e tényt Kovácsné Erdődi Ildikó 

írásban bejelentette.  

Ebben az esetben az önkormányzati választásokon kislistán legtöbb szavazatot kapott jelölt, 

Galuska Balázs lesz a képviselő.  

 

A polgármester megköszöni Kovácsné Erdődi Ildikó eddigi munkáját. (2006 óta volt 

önkormányzati képviselő).  

A stratégiai irányokban, célkitűzésekben teljes volt az egyetértés, részletekben alkalmanként 

volt véleménykülönbség. Ez így természetes, az lenne a baj, ha a képviselő mindig mindennel 

teljesen egyetértene. Megalapozott döntések úgy születnek, ha minden képviselő az adott 

kérdésben kifejti a véleményét. Kovácsné Erdődi Ildikó véleményeivel, javaslataival nagyban 

hozzájárult a képviselő-testület eredményes működéséhez. Kívánja, hogy a hivatali 

munkájában is ilyen teljesítményt nyújtson.  

 

Ezután a jegyző is megköszöni a képviselő munkáját. A jegyző előadja, hogy jól együtt 

tudtak működni a képviselő-testületben, remélhetőleg ez a hivatalban is így lesz.  

 

Kovácsné Erdődi Ildikó előadja, hogy egyetért a polgármesterrel abban, hogy a stratégiai 

irányokban és célkitűzésekben teljes volt az egyetértés, úgy gondolja, hogy nagyon jól tudtak 

együtt dolgozni. Megköszöni a köztisztviselői jogviszony létesítésének lehetőségét, és reméli, 

hogy a továbbiakban is eredményesen fognak együtt dolgozni a jegyzővel és a 

polgármesterrel is csak más formában. Sok sikert kíván Galuska Balázsnak, aki a mai ülésen 

vesz részt először, és elköszön a képviselő-testület tagjaitól is, további sikeres munkát 

kívánva.  

 

Ezután a polgármester felkéri Matiscsák Lászlót, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy 

a megbízólevelet adja át Galuska Balázsnak.  

 

Matiscsák László előadja, hogy 2010. október 3. napján tartott önkormányzati választáson a 

kislistán képviselőséget nem eredményező legtöbb szavazatot (191  szavazat) Galuska Balázs 

kapta. Átadja részére a megbízólevelet.  

 

Ezt követően Galuska Balázs leteszi az esküt.  

 

Én,  Galuska Balázs becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 

annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal megtartatom, az 

önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Bükkszentkereszt fejlődésének 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.  

Isten engem úgy segéljen! 

 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy Kovácsné Erdődi Ildikó a Szociális Bizottság 

elnöke volt. Helyette bizottsági tagot, illetve elnököt kell választani.  
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A Szociális Bizottság tagjának javasolja Solymosi Konrád Ferencet, aki jelzi, hogy 

személyesen érintett.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

22/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Solymosi Konrád Ferenc döntésben való részvétele 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő–testülete úgy határozott, hogy Solymosi Konrád 

Ferencet a Szociális Bizottság tagjává történő megválasztására vonatkozó döntéshozatalból 

nem zárja ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

23/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Solymosi Konrád Ferenc megválasztása a Szociális Bizottság tagjának 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Solymosi 

Konrád Ferencet a szociális Bizottság tagjának megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ezt követően a polgármester a Szociális Bizottság elnökének Szászné Sándor Erikát javasolja, 

aki jelzi, hogy személyesen érintett.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

24/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Szászné Sándor Erika döntésben való részvétele 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szászné 

Sándor Erikát a Szociális Bizottság elnökévé történő megválasztására vonatkozó 

döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

25/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Szászné Sándor Erika megválasztása Szociális Bizottság elnökének 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szászné 

Sándor Erikát a Szociális Bizottság elnökének megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Ezt követően a polgármester Galuska Balázs képviselőt javasolja az Idegenforgalmi és 

Településfejlesztési Bizottságba megválasztani.  

 

Galuska Balázs jelzi, hogy személyesen érintett.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

26/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Galuska Balázs döntésben történő részvétele 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Galuska 

Balázst az Idegenforgalmi és településfejlesztési Bizottság tagjává történő  megválasztására 

vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodással a következő 

szavazatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

27/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Galuska Balázs megválasztása Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottságba 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Galuska 

Balázst az Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottság tagjának megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 

2013. május 11-12. napokon tervezi megrendezni a Miskolc Rallyt. Adamovics Márk, a 
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szövetség képviselője felkereste őt a versennyel kapcsolatban. Valamennyi illetékes 

hatóságtól beszerezték a hozzájárulást. Abból a szempontból problémásabb a dolog, hogy 

éjszaka is lesznek futamok. A gyorsasági szakasz Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt között 

lesz, utána az autók a községen keresztül haladnak tovább. Első kategóriás futamok is 

lesznek, így várhatóan több néző lesz az elmúlt évekhez képest.  

A feltételek írásba lesznek foglalva. Szigorúan ragaszkodni fog ahhoz, hogy a község 

területén a sebességkorlátozást tartsák be és a rendőrségnek is nagyobb létszámmal kell jelen 

lennie. A kátyúk aszfaltozásához 100 000,- Ft-tal hozzájárulnak. A szemét begyűjtésében is 

meg kell állapodni.  

Elképzelhető, hogy ezt az önkormányzat vállalja azzal, hogy a szervezők 100 szemetes zsákot 

biztosítanak és kb. 100-120 000,- Ft-ot fizetnek.  

A szervezők 1 500,- Ft belépőt szednek személyenként. A parkoltatást az önkormányzat 

szervezi (500,- Ft / autó)  

 

Orliczki Attila képviselő javasolja, hogy az utak mentén a sátorozást meg kell tiltani.  

 

A polgármester előadja, hogy a feltételek írásba lesznek foglalva, és mindent el kell követni, 

hogy az be is legyen tartva.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Mitsubishi mikrobuszt 450 000,- Ft-ért 

sikerült megvásárolni, a régi egyelőre ideiglenesen ki lett vonva a forgalomból.  Műszaki 

vizsgáztatása legalább ilyen összegbe került volna.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy 2013. április 27. napján 10 óra és 14 óra 

között kerül sor a No. 1 Hungarian Drift Trike Party versenyre, ami Magyarországon először 

kerül megrendezésre.  

A verseny szervezője a Trike Drifters Miskolc Egyesület. Ebben az időben részleges útlezárás 

lesz a főúton. A polgárőrség ebben segítséget nyújt a szervezőknek.  

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy Szabó Lopez Zsuzsa a Pharmaherb Kft 

tulajdonosa elfogadta az önkormányzat 859/1 helyrajzi számú ingatlanra eladásra vonatkozó 

ajánlatát. A  4 165 négyzetméter terület eladási ára 5 000,- Ft / négyzetméter+ÁFA.  

A telek kialakításának költsége (20kw-os oszlop áthelyezése, rendezési terv módosítása, 

telekalakítás) mintegy 3,5 M Ft.  

Ennek költségeit 2/3 részben a Pharmaherb Kft 1/3 részben az önkormányzat fizeti.  

Ennek megfelelően dönteni kell a rendezési terv módosításáról, illetve arról, hogy az 

államigazgatási szerveken kívül bővíti-e az egyeztetők körét más szervezetekkel. Mivel 

kismértékű a módosítás, ezért a polgármester nem javasolja a bővítést.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

28/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Döntés a településrendezési terv módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén 
elhelyezkedő 859/1 hrsz. területére és környezetére, valamint az 1227 hrsz. 
környezetére vonatkozó hatályban lévő Településrendezési eszközeinek módosítását 
határozza el. 
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A módosítási szándék a 859/1 hrsz. környezetében a jelenleg funkció nélküli üres 
területen a telekalakítások meghatározása a gazdasági terület kialakítására, a 
beépíthetőség feltételeinek meghatározására, a környezet rendezésére, gazdaságos 
felhasználására terjed ki. Az 1227 hrsz. környezetében a változtatás a tervezett feltáró út 
elhagyása. 
 
A Településrendezési eszköz módosításának költségeit a terület jövőbeni tulajdonosa 
köteles viselni településrendezési szerződés alapján. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv 
módosításával kapcsolatosan intézkedjen, megkösse a településrendezési szerződést, 
valamint felvegye a kapcsolatot a településrendezési terv tervezőjével a 
településrendezési terv módosítására vonatkozó feladatok elvégzése céljából.  
 

 Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

29/2013 (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  Döntés a településrendezési terv módosítása tárgyában az egyeztetők köréről 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete Településrendezési 
eszközeinek módosítására vonatkozóan a 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet 29.§-ára 
hivatkozva a partnerségi egyeztetésről az alábbi határozatot alkotja: 
 
(1) Az egyeztetési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet szerinti 

államigazgatási szerveket vonja be, az egyeztetők körét tovább nem bővíti.  
 
(2) A véleményezési eljárás során a beérkező javaslatokat és véleményeket elektronikus 

módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani. 
 
(3) Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket táblázatban kell összesíteni, 

elektronikus módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani és a Képviselőtestület 
által elfogadott indokolással kell ellátni. 

 
(4) A településrendezési eszközök módosításának nyilvánosságára vonatkozóan a 

polgármesteri hivatal épületében, a helyben szokásos módon a faliújságon történő 
kifüggesztéssel kell biztosítani a lakosság tájékoztatására az alábbiak szerint: 

a) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ szerinti ún. előzetes tájékoztatási 
szakasz során az előzetes véleménykérő anyag dokumentumát legalább 8 
naptári napra, 

b) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ szerinti ún. végső szakmai 
véleményezési szakasz során a végső szakmai véleményezésre megküldött 
dokumentációt legalább 15 naptári napra. 
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(5) A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, javaslatokról jegyzőkönyvet kell 

készíteni, és az előterjesztési anyaghoz kell csatolni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A polgármester tájékoztatja a testületet a régi iskola felújítása folyamatban van, várhatóan 

másfél hónap múlva készül el.  
Az óvoda felújítására a támogatási szerződés aláírásra került. A közbeszerzés lefolytatása után 

várhatóan június végén kezdődhetnek el a munkálatok.  

Az egészségnevelő pályázat tartaléklistán van, remélhetőleg lesz rá forrás.  

A Leader keretében is kiírásra kerülnek a pályázatok, valószínűleg pályázni lehet többek 

között a Kis-Dél tetői kilátóra is.  

 

 

2. Napirendi pont: A települési hulladékszállítás jövőbeni lehetőségei 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a hulladékszállítást évek óta Miskolc AVE Kft végzi. A 

díjakat olyan szintre emelték, ami már elfogadhatatlan. Miskolc önkormányzata 2012. 

októbere óta folytatott egyeztető tárgyalásokat az AVE Miskolc Kft-vel, de ezek eredmény 

nélkül zárultak. Ez a kérdés volt a fő napirendi pontja a Miskolc Térségi Konzorcium 2013. 

április 10. napján tartott ülésének.  

 

A polgármester ismerteti Dr. Kriza Ákos miskolci polgármester tájékoztatását a kialakult 

helyzetről, a lehetséges megoldásokról (jegyzőkönyv melléklete) 

 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt az új gazdasági társaság 

létrehozásában.  

 

Császár István előadja, hogy nem látja értelmét, mert a hulladékgazdálkodási díjat a 

miniszter fogja meghatározni, akkor meg mindegy, hogy ki lesz a szolgáltató.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a konzorciumi ülésen ő képviselte 

az önkormányzatot. Akkor a polgármesterek többségének az volt a véleménye, hogy meg kell 

alapítani az új gazdasági társaságot.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

30/ 2013. (IV. 18) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Döntés új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság alapításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX tv. 13 § 

19 pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási feladatok ellátására, ugyanezen törvény  



8 8 

41 § 8 bekezdés figyelembevételével, felhatalmazza Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzatának Polgármesterét, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium 

Tagönkormányzataként a Konzorciumot alkotó Tagönkormányzatok által, tulajdonosként 

létrehozandó új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság megalapításában 

részt vegyen. Az új társaság 5 millió forint törzstőkével fog megalakulni 2013. május 15-ig. 

Az Önkormányzat törzsbetétjének mértéke megegyezik az Önkormányzat Miskolc Térségi 

Konzorciumon belüli részarányának az 5 millió Ft-os törzstőkére eső részével.  

 

Határidő: 2013. május 15.  

Felelős: polgármester 

 

    

 

k. m. f. 

 

 

 

 

                Jámbor Flórián      Dr. Hegyközi Béla  

                  polgármester                                                                 jegyző  


