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   Császár István   képviselő 

   Galuska Balázs            képviselő 

   Orliczki Attila   képviselő 

                                    Szászné Sándor Erika            képviselő 

                                    Szolnoki Csaba                      képviselő 

   Dr. Hegyközi Béla  jegyző 

 

Hiányzik:                   Galuska Balázs                      képviselő 

                                       

 

   

 

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

1. Óvodavezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

             2.   Aktuális kérdések megvitatása 

                  Előadó: dr. Hegyközi Béla jegyző 

         Jámbor Flórián polgármester 

 

A napirendi pontot a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1. napirendi pont: Óvodavezetői pályázat elbírálása 

                                  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a képviselő-testület 17/2013. (III. 13) határozatával 

pályázatot írt ki a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői állására. 

Egy pályázat érkezett. A jelenlegi megbízott vezető nyújtotta be.  

A pályázatot véleményezte a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete, az óvoda pedagógusai egyben közalkalmazottai, illetve az óvoda 

szülői munkaközössége.  

 

 A polgármester ismerteti a pályázatot és a véleményeket.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A pályázat megfelel a kiírás feltételeinek.  

 

A polgármester előadja, hogy a pályázó korábban évtizedekig óvónőként dolgozott az 

óvodában, jelenleg az óvoda megbízott vezetője. Ez jóval nagyobb felelősséget jelent. 

Jóval több adminisztrációt jelent, ismerni kell a területre vonatkozó jogszabályokat. 

Megbízott vezetőként jó az együttműködés vele, kikéri mások véleményét.  

Fontos a szoros kapcsolat a szülőkkel.  

Véleménye szerint a pályázó meg tud birkózni a feladattal, támogatja a kinevezését.  

 

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy a pályázó hozzáállása kellemes csalódás 

részére. A gyermeke óvodába jár, mindent meg lehet vele beszélni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy eddig sem volt magas a 

követelmény, lesz olyan vezető a pályázó is, mint a korábbiak voltak.  

 

Szászné Sándor Erika képviselő előadja, hogy a gyermeke nem ide járt óvodába, így 

nem tud véleményt mondani.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy személyesen közelebbről nem ismeri a pályázót.  

 

A jegyző előadja, hogy a pályázó régóta dolgozik óvónőként, jelenleg megbízott vezető. 

Az óvoda önálló intézmény, az intézményvezetőnek jóval nagyobb a felelőssége és több a 

munkája, mint egy óvónőnek. Az ottani közösség, a hivatal, a fenntartó a szülői 

munkaközösség átsegíti a kezdeti nehézségeken.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

69/2013 (VI. 27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Sziklai Péterné vezető óvónői kinevezése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sziklai 

Péterné pályázatát, melyet a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetői 
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állására nyújtott be elfogadja. 5 évre 2013. augusztus 16. napjától 2018. augusztus 15. 

napjáig kinevezi a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda óvodavezetőjének.  

 

Az óvodavezető alapilletménye: 190 550,- Ft 

magasabb vezetői pótléka:            40 000,- Ft 

 

Határidő. azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A jegyző előadja, hogy a kormányhivatal illetékese jelezte, hogy a költségvetési rendelet 

4 § (7) bekezdése utal arra, hogy a költségvetési hiány fedezetének megteremtése 

érdekében elő kell készíteni az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati 

kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést. A költségvetés nem 

hiánnyal lett elfogadva, így ez az évközben keletkező hiányra vonatkozhat.  

 

Az 5 § (2) bekezdése utal arra, hogy amennyiben a polgármester saját hatáskörben hajt 

végre átcsoportosítást a kiadási előirányzatok között, akkor arról 30 napon belül 

tájékoztatja képviselő-testületet.  

 

Ugyanakkor az 5 § (1) bekezdése nem biztosít ilyen hatáskört a polgármesternek, ezért 

indokolt annak biztosítása.  

 

A 4/2013 (II. 14.) rendelettel újra szabályozta a képviselő-testület az önkormányzat 

vagyonnal gazdálkodás szabályait.  

Módosítani kell a 46 § (2) bekezdését, amely a korábbi vagyonrendelet hatályon kívül 

helyezéséről rendelkezik.  

 

A képviselő-testület a 8/ 2013 (III. 14. ) önkormányzati rendeletében határozta meg a 

nyersanyagnormát.  

      A nyersanyagnormát határozatban kell meghatározni.  

      Ennek megfelelően az alaprendeletet módosítani kell és a nyersanyagnormát határozatban      

      szabályozni.  

 

     Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/1996 (III. 30. ) 

önkormányzati rendelet 25 § szabályozza a szakfeladatrendet, ami helytelen, mert a 

szakfeladatrendet a rendelet függelékének kell tartalmaznia. A rendeletet ennek megfelelően 

módosítani kell.  

 

A képviselő-testület 23/2013 (IV. 18) önkormányzati határozatával Solymosi Konrád Ferenc 

alpolgármestert a Szociális Bizottság tagjának választotta.  

Az Mötv. 79 § (2) bekezdése kizárja, hogy az alpolgármester tagja legyen a bizottságnak A 

határozatot vissza kell vonni, és új bizottsági tagot kell választani.  

 

A jegyző javasolja az említett rendeletek módosítását és a szükséges határozatok 

meghozatalát.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013 (VI. 27) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  

6/2013  (III. 14) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (1) 

bekezdésének  a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdése feladatkörében az alábbiakat rendeli el: 

 

 

1 § 

 

A 4 § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„Az évközben keletkező költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a 

képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzati közös hivatal készítse elő az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges 

igénybejelentést” 

 

2 § 

 

Az 5 § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

„ Az önkormányzat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról 2 M Ft-ig a 

polgármester, afelett a képviselő-testület dönthet.” 

 

3 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától 

kell alkalmazni.  

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                                                           Dr. Hegyközi Béla sk. 

    polgármester                                                                                               jegyző 

  
 
 
 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013 (VI. 27) 

önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 

szabályairól szóló 4/ 2013 (II. 14) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 109.§ (4) bekezdésében biztosított 

feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Tv. 5. § (2) bek. c. 

pontjában és 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el 

 

1 § 

 

A 46 § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

14/2001 (VIII. 28) rendelete” 

 

 

2 § 

 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 

 

 

 

        Jámbor Flórián  sk.                                                                       Dr. Hegyközi Béla sk. 

            polgármester                                                                                       jegyző  

 
 
 

 
Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2013 (VI.27) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 

6/1998 (IV.16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az 1997 évi XXXI törvény 

29 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 13§(1) bekezdés 8.pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 
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1§ 

 

A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi 

XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól szóló 6/1998 (IV.16.) önkormányzati 

rendelete mellékletét az alábbiak szerint módosítja: 

 

 

Melléklet: 

 

Megnevezés Térítési díjak 

Óvoda 240,- + Áfa 

Napközi 280,- + Áfa 

Menza 220,- + Áfa 

Szociális 364,- + Áfa 

Tábor reggeli 394,- + Áfa 

Tábor ebéd 590,5,- + Áfa 

Tábor vacsora 511,8,- + Áfa 

 

 

2§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

              Jámbor Flórián sk                                                                      Dr.Hegyközi Béla sk 

                 polgármester                                                                                          jegyző 

 
 
 
 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
 
 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

70/2013 (VI. 27) Önkormányzati Határozata 

 

               Tárgy: Nyersanyag norma meghatározása  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzatnál és intézményeinél a nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg:  
 
 
 
 



7 7 

 
 

Megnevezés Nyersanyagnorma 

Óvoda tízórai 80,-+Áfa 

Óvoda ebéd 250,- + Áfa 

Óvoda uzsonna 80,- + Áfa 

Napközi tízórai 90,- + Áfa 

Napközi ebéd 270,- + Áfa 

Napközi uzsonna 90,- + Áfa 

CSANA tízórai 80,- + Áfa 

CSANA ebéd 250,- + Áfa 

CSANA uzsonna 80,- + Áfa 

Menza 270,- + Áfa 

Szociális 270,- + Áfa 

Tábor reggeli 180,- + Áfa 

Tábor ebéd 300,- + Áfa 

Tábor vacsora 250,- +Áfa 

  
 
 
 
 
 

Határidő: 2013. július 1.  
Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 
 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013 (VI.27) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 7/1996 (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32 cikk. (1) 

bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 53 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el. 

 

1§ 

 

Hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/1996 (III.30) 

önkormányzati rendelet 25 § -a. 

 

2§ 

 

Az önkormányzat által ellátott szakfeladatok szakfeladatrendjét a rendelet függeléke 

tartalmazza. 

 

3§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 

 

 

              Jámbor Flórián sk                                                                      Dr.Hegyközi Béla sk 

                 polgármester                                                                                          jegyző 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/1996 (III.30.) 

önkormányzati rendelete függeléke: 

 

 

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK 

 

Az önkormányzat alaptevékenységei, illetve alaptevékenység bevételei: 

a./ 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatok: 

 

Szakfeladat Megnevezés 

551414 Üdültetés 

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés 

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés 

552411 Munkahelyi vendéglátás 

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység 

751164 Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenység 

751768  Intézményi vagyon működtetése 

751845 Város és községgazdálkodási szolgáltatás 

751867 Köztemető fenntartási feladatok 

751878 Közvilágítási feladatok 

751922 Önkormányzat és többc. Kistérségi társulás elsz. 

751966 Önkormányzat és többc.kist.társ.fel. nem terv.elsz. 

751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 

8011150 Óvodai nevelés 

801214 Általános iskolai nappali rendszeres nevelés, oktatás 

801225 Saját nev.igényű tan.nappali ált.iskolai oktatása 

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkoztatás 

851297 Védőnői szolgálat 

851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 

853233 Házi segítségnyújtás 

853244 Családsegítés 

853255 Szociális étkeztetés 

853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás 

853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás 

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

853333 Munkanélküli ellátások 

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások 

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége 

923127 Közművelődési könyvtári tevékenység 

923215 Múzeumi tevékenység 

924036 Diáksport 

924047 Sportcélok és feladatok 
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b,/2010. január 1-től érvényes  szakfeladatok: 
 
 Száma Szakfeladat megnevezése 

421100  Út, autópálya építés 

494100 Közúti áruszállítás 

522001  Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása 

522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás 
562917  Munkahelyi étkeztetés 
562100  Rendezvényi étkeztetés 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562916 Üdülő, tábori étkeztetés 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 

841115  Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841116  Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó  
igazgatási tevékenysége 

841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
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841402  Közvilágítás 
841403  Város-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901  Önkormányzatok, és társulások elszámolásai 

841902  Központi költségvetési befizetések 

842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

854234 Szociális ösztöndíj 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 

869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112  Időskorúak járadéka 
882113  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114  Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116  Ápolási díj méltányossági alapon 

882117  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
 

882118  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882119  Óvodáztatási támogatás 
882121  Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 

882122  Átmeneti segély 
882123  Temetési segély 
882124  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

889967  Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzés és átalakítási támogatás 

882129  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 

882202  Közgyógyellátás 
882203  Köztemetés 
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890441  Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 
 

890443  Egyéb közfoglalkoztatás 
 

910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

910123  
931204 

Könyvtári szolgáltatások 
Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás                                    

910502  
931903 

Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
Máshová nem sorolható, egyéb sporttámogatás 

960302  Köztemető fenntartás és működtetés 
 

562919 
680002  

Egyéb étkeztetés 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

562920  Egyéb vendéglátás 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  

(1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása ( 1-4. évfolyamon) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása       

(5-8. évfolyamon) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 

rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű 

általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)  
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelése 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
889102 Családi napközi, nappali felügyelet 
889921 Szociális étkezés 
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Ezt követően a polgármester javasolja a 23/ 2013 (IV.18) számú határozat visszavonását, 

melyben a képviselő-testület Solymosi Konrád Ferenc alpolgármestert a Szociális Bizottság 

tagjává választotta.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester jelzi, hogy személyesen érintett. Ezt követően 6 

képviselő szavazott és 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

71/2013 (VI. 27) Önkormányzati Határozata 

 

               Tárgy: Solymosi Konrád Ferenc döntésben való részvétele 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Solymosi 

Konrád Ferencet a szociális bizottsági tagságának megszüntetésére vonatkozó 

döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

72/2013 (VI. 27) Önkormányzati Határozata 

 

               Tárgy: a 72/2013 (VI.18) határozat visszavonása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 23/2013 

(VI.18) számú határozatát, melyben Solymosi Konrád Ferenc alpolgármestert a szociális 

bizottság tagjává választotta visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Ezt követően a polgármester Galuska Balázs képviselőt javasolja a szociális bizottság 

tagjának. Személyesen beszélt vele és megválasztása esetén vállalja a tagságot.  

 

 Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

74/2013 (VI. 27) Önkormányzati Határozata 

 

               Tárgy: Galuska Balázs megválasztása a Szociális Bizottságba 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Galuska 

Balázst a Szociális Bizottság tagjának megválasztja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

        Jámbor Flórián       dr. Hegyközi Béla 

              Polgármester                                                                       címzetes főjegyző  


