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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 28.  

napján 18.30 órakor tartott nyílt  üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Solymosi Konrád Ferenc                  alpolgármester  

    Galuska Balázs                                  képviselő     

    Orliczki Attila                                   képviselő 

 Négyesi Bernadett               képviselő 

    Szolnoki Csaba                                 képviselő     

    Telekes Józsefné              képviselő     

    

 

                                    dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta  jegyző 

 

 Meghívottként:      Telekes Antalné   Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

Önkormányzat elnöke 

 

            Csathóné Hódi Piroska pénzügyi ügyintéző 

            Majer Kinga Libraty Könyvelő Kft ügyvezetője, könyvelő 

 

                                      

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Köszönti az ülésen meghívottként résztvevő Majer Kingát, akivel megbízási szerződéssel az 

önkormányzat könyvelési feladatait látja el, valamint Csathóné Hódi Piroska pénzügyi 

ügyintézőt.  

 

Ismerteti az ülés napirendi pontjait:  

 

Napirendi pontok:  

 

1. Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018 (III. 13) Önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

                      dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 
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2. Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelet megalkotására 

     Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

      3. Aktuális kérdések megvitatása 
            Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

            dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett 

változtatás nélkül elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018 (III. 13) Önkormányzati rendelet módosításáról 

                 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

                 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a 2018. évi költségvetés módosításáról 

szóló rendelet tervezetét.  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019.(V.28) önkormányzati rendelete 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018(III.13) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

     TERVEZET 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019  (I.19) Önkormányzati 

Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt  Község  

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

1.§. 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) önkormányzati rendelet 2 §- a 

helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

 

  640 221 944 Ft költségvetési bevétellel 

  640 221 944 Ft költségvetési kiadással 

állapítja meg, ebből  

 

a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 640 221 944 Ft  
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b) Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 50 576 429 Ft  

c) Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 47 358 212 Ft. 

A rendelet mellékletét képezi:  

1. melléklet Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

2. melléklet    Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018. évi  

költségvetésének előirányzat módosítása 

3. melléklet    Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

     évi költségvetésének előirányzat  módosítása 

      2 § 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelékezéseit 2018. január 1. napjától kell 

alkalmazni 

 

        dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk. Solymosi Konrád Ferenc sk. 

                       jegyző alpolgármester 

 

 

A rendelettervezet mellékleteit a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.  

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 

1/2019 (V.28) határozatát a tervezet véleményezéséről: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának  

1/2019  (V.28) határozata 

 
Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018(III.13) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet véleményezése 

A bizottság úgy határozott, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 2/2018(III.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-

tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, javasolja Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a tervezet elfogadását.  

A rendelet-tervezetet a határozat melléklete tartalmazza.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Telekes Józsefné elnök 

 

Solymosi Konrád Ferenc javasolja, hogy az első két napirendi pontot együtt tárgyalja meg a testület, 

és külön döntsön. Felkéri Majer Kinga könyvelőt, hogy röviden adjon tájékoztatást a rendeletekről.  
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Majer Kinga  könyvelő előadja,  hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 

(továbbiakban ÁHT)  kimondja, hogy a képviselő-testületnek a zárszámadást el kell fogadni és az 

Államkincstár felületére fel kell tölteni. A kincstárnak és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak is ezt 

jóvá kell hagynia. Ez a jóváhagyás megtörtént a a  rendelettervezettekkel kapcsolatban. 3 részból 

állnak a rendeletek, az önkormányzat az óvoda és a közös hivatalnak a bevételei és kiadásai vannak 

részletezve pénzforgalmi szemléletben. Tényleges kiadások és bevételek vannak feltüntetve. Zavart az 

okozott, hogy a közös hivatalt, az önkormányzatot, és az óvodát nem lehet összeadni. Az 

önkormányzat megkapja az állami támogatást, melyet továbbad az intézményeinek és azok fogják 

felhasználni. Teljesen kivonni sem lehet, mert mindkét intézménynek vannak saját bevételei is. A 

közös hivatalnál a választással kapcsolatos bevételek, az óvodánál az étkeztetés térítési díja. A 

zárszámadás egyenlegében minden intézmény főösszegének szerepelnie kell.  Így az önkormányzat 

bevételei 663 millió,  míg a kiadásai 333 millió forintban teljesültek. Az óvoda és konyhánál 50 millió 

forint a bevétel és 50 millió forint a kiadás. A közös hivatalnál 47 millió a bevétel és 47 millió a 

kiadás. Az intézményeknél törekedni szoktak arra, hogy év végére nem maradjon bevétel. Az 

önkormányzat pénzmaradványa 275 millió forint,  viszont ennek a 98%-a kötelezettségvállalással 

terhelt. Főként pályázatokkal kapcsolatos bevételek, melyek az önkormányzat számláin vannak, de az 

elköltésük még nem valósult meg.  Rengeteg pályázati pénzmaradvány van. Összesen 13 millió forint 

az a pénzmaradvány ténylegesen, amely nem pályázatokkal érintett. A 2019. évi költségvetés ennek a 

módosító rendeletnek elfogadása után máris növekedni fog 275 millióval. A rendeletekben a 

különböző táblázatok a kormányrendelet szerint készültek el.  A felhasználás végén 3775 forint 

visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak, ennyit kell visszautalni a kincstár 

számlájára. A mérleg táblájában kerül kimutatásra az önkormányzat vagyona, és az 

eredménykimutatás. Az eredménykimutatást az önkormányzatok esetében nem lehet úgy tekinteni, 

mint egy vállalkozásban. Itt nagy eltérések mutatkoznak évről évre, mivel az ÁHT minden évben 

változik. A kincstárnak ez a rendelettervezet megfelelt. A számok kiértékelése itt nem olyan lényeges. 

Az 1. 4 táblában a tényleges kifizetések és bevételek találhatóak,. Ugyanez a metódus az óvodában és 

a közös hivatalban. A vagyonértékelés is megtörténik. Ebben az évben nagyon meg kell majd nézni, 

hogy a vagyonnal kapcsolatban mi az, amivel az önkormányzat ténylegesen rendelkezik. Van olyan 

önkormányzat, ahol emiatt ingatlanszakértőt is igénybe vesznek. A felülvizsgálattal mindenképpen 

foglalkozni kell, hogy a piaci viszonyoknak megfelelően legyen nyilvántartva az önkormányzat 

vagyona.   

A rendeleteket a múlt héten fogadta el a kincstár, és nem hamarabb. A zárszámadási rendeletben lévő 

bevételek és kiadások ténylegesen megtörténtek.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester kérdezi, hogy a van e kérdés. 

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy attól tart, hogy a falu lakossága azt fogja kérdezni, hogy 

hogyan lehetséges hogy a képviselő-testület elfogadta ezeket a rendeleteket.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy  ami a zárszámadásban van, az már 

megtörtént. Azok a hiányok, amelyek itt vannak, 2019-2020-ban lesznek kezelve. Minden a helyére 

fog kerülni, minden forint arra fog költődni, amire kapjuk. Reméli,  hogy ezt a célt meg tudja 

valósítani az önkormányzat. A 2018-as évben az elfogadásra váró rendelet szerint Bükkszentkereszt 

egy jó önkormányzat.   

Majer Kinga könyvelő előadja, hogy sokat egyeztetett az önkormányzattal. Több kritikát 

megfogalmazott a pénzügyi ügyintézéssel kapcsolatban.  Ezeknek jó része már megvalósult: a 

készpénzforgalom csökkentése, az ÁHT szerint a pályázati pénzek külön számlán kezelése megtörtént. 

Azok a dolgok, amelyeket egy könyvelő munkatapasztalata alapján szerezhet, beépültek az 

önkormányzat rutinjában. A könyvek szerint ez egy szuper önkormányzat, és a problémái nem 

megoldhatatlanok. Reméli, hogy tudott hozzátenni az önkormányzat munkájához. .  
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Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 6 képviselő szavazott, és 6 igen szavazatta 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019.(V.28) önkormányzati rendelete 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 

2/2018(III.13) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019  (I.19) Önkormányzati 

Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt  Község  

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018 (III.13) önkormányzati rendelet 2 §- a 

helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését: 

 

  640 221 944 Ft költségvetési bevétellel 

  640 221 944 Ft költségvetési kiadással 

állapítja meg, ebből  

 

a) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 640 221 944 Ft  

b) Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 50 576 429 Ft  

c) Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 47 358 212 Ft. 

 

 

A rendelet mellékletét képezi:  

1. melléklet Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

2. melléklet    Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 2018. évi  

költségvetésének előirányzat módosítása 
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3. melléklet    Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

     évi költségvetésének előirányzat  módosítása 

 

 

      2 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelékezéseit 2018. január 1. napjától kell 

alkalmazni 

 

 

 

 

        dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk. Solymosi Konrád Ferenc sk. 

                       jegyző alpolgármester 

 

A rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza. 

 

2. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról  

                             szóló zárszámadási rendelet megalkotására 
                                   Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

                                dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a zárszámadás tervezetét: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

          /2019(V.28) Önkormányzati  Rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

TERVEZET 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019  (I.19) Önkormányzati 

Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt  Község  

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1.§. 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2/2018 (III.13) önkormányzati  

rendeletével elfogadott költségvetésének  végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint 

fogadja el: 

 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi 

szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és 

intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint  

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat esetében 639.217.871 Ft összegben  

 Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha  esetében 50.575.027 Ft  

 Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal esetében  47.358.212 Ft 

 

A rendelet mellékletét képezi:  

1. melléklet Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

zárszámadása 

2. melléklet    Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és   

Konyha 2018. évi zárszámadása 

3. melléklet    Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

     évi zárszámadása 

4. melléklet     Vagyonkimutatás 

 

2.§. 

 

 A képviselő-testület 2018. évi maradványát  

önkormányzatnál 275.226.508 Ft összegben fogadja el,  

 szociális tüzifa vásárlással kapcsolatosan 2.382.520 Ft K312, K351 rovatra,  

 Rendkívüli támogatással kapcsolatban 1.736.702 Ft K331, K351 rovatra 

 ASP rendszer működtetésének plusz bértámogatása 280.800 Ft K1101 rovatra 

 Szoc tűzifa kiegészítő támogatásával kapcsolatban 533.400 Ft K312, K351 rovatra 

 Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatásával kapcsolatban 3.948.000 Ft 

K312, K351 rovatra 

 TOP-2.1.3 pályázattal kapcsolatban 35.683.538 Ft K71, K74 rovatra 

 TOP-5.3.1 pályázattal kapcsolatban 4.742.259 Ft K71, K74 rovatokra 

 EFOP-1.4.1 pályázattal kapcsolatban 18.326.584 Ft K71, K74 rovatokra 

 TOP-1.4.1 pályázattal kapcsolatban 49.907.310 Ft K71, K74 rovatokra 

 TOP-3.2.1 pályázattal kapcsolatban 80.729.686 Ft K71, K74 rovatokra 
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 TOP-1.2.1 pályázattal kapcsolatban 90.890.812 Ft K71, K74 rovatokra 

 a fennmaradó 13.935.103 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvezetni a 2018. évi 

költségvetésben.  

 

 

3 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk. Solymosi Konrád Ferenc sk. 

jegyző alpolgármester 

 

A rendelettervezet mellékleteit a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.  

  

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a Pénzügyi Bizottság 

2/2019 (V.28) határozatát a tervezet véleményezéséről: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának  

2/2019  (V.28) határozata 

 
Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról  szóló rendelet-tervezet 

véleményezése 

A bizottság úgy határozott, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetet továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja, javasolja 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tervezet elfogadását.  

A rendelet-tervezetet a határozat melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Telekes Józsefné elnök 

 

 
Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

rendelet alkotta:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2019(V.28) Önkormányzati  Rendelete 

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 1/2019  (I.19) Önkormányzati 

Rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bükkszentkereszt  Község  

Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1.§. 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  2/2018 (III.13) önkormányzati  

rendeletével elfogadott költségvetésének  végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint 

fogadja el: 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését önkormányzati és intézményi 

szinten a bevételek forrásonkénti részletezését, főbb jogcímcsoportonként önkormányzati és 

intézményi szinten a mellékletben részletezettek szerint  

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat esetében 639.217.871 Ft összegben  

 Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha  esetében 50.575.027 Ft  

 Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal esetében  47.358.212 Ft 

 

A rendelet mellékletét képezi:  

1. melléklet Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 2018. évi 

zárszámadása 

2. melléklet    Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és   

Konyha 2018. évi zárszámadása 

3. melléklet    Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 

     évi zárszámadása 

4. melléklet     Vagyonkimutatás 

 

 

2.§. 

 

 A képviselő-testület 2018. évi maradványát  

önkormányzatnál 275.226.508 Ft összegben fogadja el,  
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 szociális tüzifa vásárlással kapcsolatosan 2.382.520 Ft K312, K351 rovatra,  

 Rendkívüli támogatással kapcsolatban 1.736.702 Ft K331, K351 rovatra 

 ASP rendszer működtetésének plusz bértámogatása 280.800 Ft K1101 rovatra 

 Szoc tűzifa kiegészítő támogatásával kapcsolatban 533.400 Ft K312, K351 rovatra 

 Téli rezsicsökkentésben nem részesülők támogatásával kapcsolatban 3.948.000 Ft 

K312, K351 rovatra 

 TOP-2.1.3 pályázattal kapcsolatban 35.683.538 Ft K71, K74 rovatra 

 TOP-5.3.1 pályázattal kapcsolatban 4.742.259 Ft K71, K74 rovatokra 

 EFOP-1.4.1 pályázattal kapcsolatban 18.326.584 Ft K71, K74 rovatokra 

 TOP-1.4.1 pályázattal kapcsolatban 49.907.310 Ft K71, K74 rovatokra 

 TOP-3.2.1 pályázattal kapcsolatban 80.729.686 Ft K71, K74 rovatokra 

 TOP-1.2.1 pályázattal kapcsolatban 90.890.812 Ft K71, K74 rovatokra 

 a fennmaradó 13.935.103 Ft-ot K513 rovatra tartalékokra kell átvezetni a 2018. évi 

költségvetésben.  

 

 

3 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta sk. Solymosi Konrád Ferenc sk. 

jegyző alpolgármester 

 

A rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmazza.  

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megköszöni Majer Kinga munkáját és 

részvételét az ülésen.  

3. napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                                 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

                                 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 
Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy vételi ajánlat érkezett a Kék Sólyom 

Vendégházra.   

Ismerteti dr. Sifter Ágnes és Sifter László Péter vételi ajánlatát.  

A vételi ajánlat a jegyzőkönyv 5. melléklete 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy nagyon alacsony összegűnek tartja az árajánlatot.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az ingatlant 6,8 millióért vette az 

önkormányzat, a hozzá tartozó földtulajdont 2,7 millióért. Ez kb. 10 millió forint. A felújítására a a 

pénzügyi ügyintéző kimutatása szerint 7,7 millió forintot költött az önkormányzat.   
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Telekes Józsefné képviselő szerint ha csak az épületet nézi a földterület nélkül, nem ér többet. az a 

ház nem ér többet. 

 Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy  szerdán jön egy másik érdeklődő. dr. Sifter 

Ágnesnek és Sifter Lászlónnak személyesen megmondta, hogy hogy nem tudja ezt a 25 milliós  az árat 

a földterülettel megígérni, legfeljebb csak a házat. Meg lehetne velük egyezni, hogy később vegyék 

meg a földet.  

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy korábban az egyház meg akarta venni a földterületet.  

 Orliczki Attila képviselő előadja, hogy a földterület nélkül fel kellene alkudni mondjuk 28 millióra, 

mert most 32 millióért van az ára megszabva.     

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ha 25 mililóért eladná az önkormányzat, 

akkor a Mária kövek Pihenőházon keletkezett veszteség megtérülne.  

Galuska Balázs képviselő előadja, hogy 32millió és 25 millió között kellene eladni.  

 Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ezt az árat nem lehet nem lehet felstrófolni, 

mert a vevőjelölt kikötötte hogy ennyit tud adni. Jelenleg az önkormányzat úgy áll, hogy 21 millió 

forint folyószámla hitele van, 6 millió forint elkülönítve a Mária kövek Pihenőház árából, 5,323 millió 

az alapítvány számláján. Így 8, 5 millió forintot kellene még összerakni a Településképet meghatározó 

épületek rekonstrukciója című pályázathoz, mely az ifjúsági tábor és a volt Rusztik étterem felújítását 

fedi le.   

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Telekes Józsefné képviselő kérdésére előadja, hogy  

Benedek Jánossal ott tart a virágbolt megvásárlásának ügye, hogy ez volt a harmadik hétvége, 

amellyen tárgyalt volna Benedek Jánossal a virágbolt megvásárlásáról, de Benedek János nem 

jelentkezett.  Egyébként meg  lehetne nyitni a kocsmát így is. Ha a virágboltot meg a földterületet 

kifizetné, az is több mint 3, 5 millió forint.   

 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy a Kék Sólyom Vendégházat telek nélkül 28 millióért adná el.  

 Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy véleménye szerint másfél év múlva le fognak menni az 

ingatlanárak.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy nem szükséges most dönteni.  Az 

önkormányzat a Kék Sólyom Vendégházra  7,7 forintot költött kimondottan az épületre. A bútorzat 

ebbe nincs beleszámítva. A Mária kövek Pihenőházon  nagy a veszteség, mert 6,8 millió forintot 

költött rá az önkormányzat, és 6,3 millióért adta el.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy  181 ezer forintért festette a Kék narancs kft 

kívülről a Kék Sólyom épületét.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja,  hogy  véleménye szerint néhány hétig tartson ki az 

önkormányzat.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az önkormányzat helyzetét ismerve 

segítőkészek az emberek.  Most azon dolgozik az önkormányzat, hogy  ez év januárjától előre be 

lehetne kérni az iparűzési adót akár 5 évre. Csak az előre befizetett adó a lehetőség. Meg fogja keresni 

az önkormányzat a nagyobb vállalkozásokat.  



12 
 

  Orliczki Attila képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester  előadja, hogy a 

Kék Sólyom Vendégházra  nincs nagy érdeklődés. Eddig összesen 2 érdeklődő volt.  

Telekes Józsefné képviselő kérdésére az iskola közbeszerzéséről előadja, hogy a közbeszerzés 

elindult.  

Telekes Józsefné képviselő kérdése,  hogy történik a számlák kifizetése? Határidők tartva vannak –e? 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a Mirehuközzel a bírósági megállapodás 

megtörtént. Ma elutalt az önkormányzat 2,2 millió forintot kisebb számlákra. Amiket nem lehet 

betenni a rekibe, azt folyamatosan fizeti az önkormányzat. Ha a reki sikerül és a Kék Sólyom eladásra 

kerül, akkor javulhat az önkormányzat pénzügyi helyzete.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

k.m.f. 

 

     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta      Solymosi Konrád Ferenc 

                   jegyző        alpolgármester  
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