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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. július 11.  

napján 17.00 órakor tartott nyílt  üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Solymosi Konrád Ferenc                  alpolgármester  

    Orliczki Attila                                   képviselő  

 Négyesi Bernadett               képviselő  

 Szolnoki Csaba                                 képviselő 

 

          dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Hiányzik:                    Galuska Balázs                                  képviselő   

 Telekes Józsefné              képviselő 

 

 

        

 

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

határozatképes, azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 
1.)  Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 1/2019 (I.17) Önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

       2.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének átvilágítása   

      tárgyú jelentés jóváhagyására 

            Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

       3.) Javaslat a Településkép védelmi rendeletben meghatározott helyi védelem alatt álló   

      értékek nyilvántartásának módosítására 

              Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

        4.) Javaslat a T-Com Systemmel érvényben lévő keretszerződés módosítására 

            Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

        5. ) Egyebek 

            Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

    dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadta.  

 

1. ) napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete   

  szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2019 (I.17) Önkormányzati    

  rendelet módosításáról 

                     Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Előterjesztés 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

1 /2019 (I.17) Önkormányzati Rendelet módosításához 

 

Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal BO/13/03850-58/2019. számú 2019. június 17-ei 

keltű levelében Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

szabályzatáról szóló 1/ 2019 (I.17) Önkormányzati rendelet  vizsgálata során javasolta a képviselő-

testület szervezeti és működési szabályzatának módosítását, illetve hatályon kívül helyezését, valamint 

kiegészítését.   2019. július 31-ig szükséges a rendeletet módosítani.  

A jogszabálysértések megszüntetése érdekében a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-

testületének  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.17.) Önkományzati Rendeletének 

módosításáról szóló rendeletet (továbbiakban Szmsz)  az alábbi tárgyakban szükséges módosítani:  

 

1.) Az Szmsz nem tartalmazza a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési 

kötelezettség elmulasztásának következményeit 

2.) nem állapítható meg az Szmsz-ből, hogy a testületi ülés időpontjáról a nyilvánosságot 

az önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztett meghívóval mikor kell értesíteni. 

3.) az Szmsz 9§- ában a sorszámozás nem folyamatos. 

4.) két bizottságnak is van külsős, nem képviselő bizottsági tagja, akiknek kötelező 

vagyonnyilatkozatot tenni, és amit az Szmsz-ben rögzíteni kell, fel kell tüntetni. 

Javasolja továbbá, hogy kerüljön rögzítésre, hogy a polgármester illetve alpolgármester 

bizonyos értékhatárig polgárjogi szerződéseket köthessen. Az értékhatárt nettó 1 millió 

forintban kellene szabályozni, mert az ügymeneteket ez gyorsíthatná, nem kellene rendkívüli 

üléseket összehívni. Illetve javasolja, hogy a polgármester dönthessen az önkormányzat részéről 

halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben (pl. pályázat benyújtása), ha annak értékhatára nem éri el 

a 15 millió forintot, itt nettó összegről van szó. 

Fentiek alapján készült a rendelet módosításának tervezete.  

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 1 /2019 (I.17) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési szabályzatáról szóló 1 /2019. (I.17) önkormányzat rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1 § 

 

A rendelet 6§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(2) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendi pontjairól a 

lakosságot a képviselő-testület tagjainak küldött meghívóval egy időben az   Önkormányzati  

Hivatal hirdető tábláján kifüggesztett meghívóval értesíti.  

        2§  

A rendelet 9§ - a az alábbiak szerint módosul: 

1) A polgármester megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. Amennyiben az 

ülés nem határozatképes a határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 30 percet 

meg nem haladó várakozási időt rendelhet el. 

(2) A polgármester a határozatképességet az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a 

határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség 

rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el, 

amennyiben ez eredményre nem vezet az ülést bezárja. 

(3) A határozatképtelenség vagy bármely egyéb ok miatt nem megtartható ülést 15 napon 

belül újból össze kell hívni, melynek napirendjén új napirendi pontok is szerepelhetnek. 

      3 § 

A rendelet 24 §-a  az alábbi ponttal egészül ki: 

e) személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni. 

ea) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának 

kivizsgálására –annak ismertté válását követően azonnal –a képviselő-testület ügyrendi 

vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a képviselő-testület 

összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat - és hatáskörrel rendelkező, Jogi és 

Ügyrendi bizottsága hatáskörébe tartozik. 

 eb) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, 

bizonyítékai előterjesztését. 

ec)  A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a képviselő-testület soron 

következő ülésén előterjeszti. A képviselő-testület határozattal dönt a személyesen érintett 

képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. 
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      4 § 

A rendelet 25 § - a  az alábbi ponttal egészül ki: 

8) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján nem 

nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 

5 § 

 

A rendelet 32 § - a  az alábbi ponttokkal egészül ki: 

(3) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata képviseletében a polgármester hatásköre 

mindazon tulajdonosi jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, amelyek törvény, 

önkormányzati rendelet, vagy megállapodás alapján nem tartoznak a képviselő-testület vagy 

más szerve hatáskörébe.  

(4) A polgármester …………….,- Ft értékhatárig polgári jogi szerződéseket, együttműködési, 

támogatási és egyéb megállapodásokat köthet.  

(5) A polgármester dönt az önkormányzat részéről halaszthatatlan intézkedést igénylő 

ügyekben (pl. pályázat benyújtása), ha annak értékhatára nem éri el a 15 millió forintot.  

 

 

 

6 § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

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

                               alpolgármester                          jegyző 

 

Solymosi Konrád Ferenc előadja, hogy csak olyan pályázatokról lehet szó az 5 § (5) 

bekezdésében, amelyik 100 %-os támogatottságú.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy mindenképpen tájékoztatni kell e képviselő-

testületet előzetesen.  

Orliczki Attila képviselő kérdezi, hogy telefonos értesítés legyen? 

Szolnoki Csaba képviselő nem ért egyet azzal, hogy egyszemélyes döntés legyen.  

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy ez csak halaszthatatlan ügyekre 

vonatkozna. Ha jön egy pályázati kiírás például. Ezt nem kötelező elfogadni, ez csak azért 
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került előterjesztésre, mert a szervezeti és működési szabályzatot egyébként is módosítani 

kellett.  

Orliczki Attila kérdezi, hogy bele lehet-e tenni, hogy a képviselő-testület legalább telefonon 

értesítést kapjon.   

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző Orliczki Attila kérdésére előadja, hogy be lehet 

tenni a telefonos tájékoztatási kötelezettséget.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy 100 %-os támogatottságú 

pályázatnál hátrány nem érné az önkormányzatot.  

 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy ez arra az esetekre vonatkozna, 

amikor a pályázati kiírás nem igényli a képviselő-testület hozzájárulását, és nagyon gyorsan 

kell dönteni.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy csak előfinanszírozott pályázatoknál tarja ezt 

elképzelhetőnek, mivel minden más esetben a költségvetést hónapokig megterheli.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy komolyabb pályázatokhoz úgyis szükséges 

a képviselő-testület döntése. Javasolja azonban, hogy a tervezetből az 5 § kerüljön ki, és csak a 

kormányhivatal által előírt módosítások kerüljenek ezen az ülésen elfogadásra. 

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott, és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

rendelet alkotta:  

  

  

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

9/2019 (VII.11) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 1 /2019 (I.17) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

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

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

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési szabályzatáról szóló 1 /2019. (I.17) önkormányzat rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

1 § 

 

A rendelet 6 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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(2) A képviselő-testület ülésének időpontjáról, helyéről és tervezett napirendi pontjairól a 

lakosságot a képviselő-testület tagjainak küldött meghívóval egy időben az   Önkormányzati  

Hivatal hirdető tábláján kifüggesztett meghívóval értesíti.  

        2§  

A rendelet 9 § - a az alábbiak szerint módosul: 

(1) A polgármester megnyitja az ülést és megállapítja a határozatképességet. Amennyiben az 

ülés nem határozatképes a határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 30 percet 

meg nem haladó várakozási időt rendelhet el. 

(2) A polgármester a határozatképességet az ülés alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és a 

határozatképtelenség bekövetkeztekor az ülést félbeszakítja. Amennyiben a határozatképesség 

rövid idő alatt ismét biztosítható, úgy a polgármester tárgyalási szünetet rendel el, 

amennyiben ez eredményre nem vezet az ülést bezárja. 

(3) A határozatképtelenség vagy bármely egyéb ok miatt nem megtartható ülést 15 napon 

belül újból össze kell hívni, melynek napirendjén új napirendi pontok is szerepelhetnek. 

      3 § 

A rendelet 24 §-a  az alábbi ponttal egészül ki: 

e) személyes érintettségére vonatkozó bejelentést tenni. 

ea) A személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának 

kivizsgálására –annak ismertté válását követően azonnal –a képviselő-testület ügyrendi 

vizsgálat lefolytatását rendeli el. A vizsgálat lefolytatása a képviselő-testület 

összeférhetetlenségi és ügyrendi ügyekben feladat - és hatáskörrel rendelkező, Jogi és 

Ügyrendi bizottsága hatáskörébe tartozik. 

 eb) A bizottság eljárása során biztosítja az érintett képviselő személyes meghallgatását, 

bizonyítékai előterjesztését. 

ec)  A bizottság eljárásának lefolytatása után a vizsgálat eredményét a képviselő-testület soron 

következő ülésén előterjeszti. A képviselő-testület határozattal dönt a személyesen érintett 

képviselő részvételével hozott határozat érvényben tartásáról. 

      4 § 

A rendelet 25 § - a  az alábbi ponttal egészül ki: 

8) A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján nem 

nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. 

 

5 § 

 

Záró rendelkezések 
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Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

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

                               alpolgármester                          jegyző 

 

 

 

 

2. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének  

                           átvilágítása tárgyú jelentés jóváhagyására 

                           Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 
 

Javaslat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének átvilágítása tárgyú jelentés 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2019. április 28. napján megbízási szerződést 

kötött Szirmai Zsuzsanna okleveles közgazdász és regisztrált belső ellenőrrel, 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének átvilágítása, helyzetfeltáró anyag és 

javaslatok készítése, valamint a javasolt intézkedések végrehajtására intézkedési terv javaslat 

összeállítása tárgyban. 

 

A megbízási szerződés alapján a jelentés elkészült.  

 

A jelentés a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az a jelentés megtárgyalására, a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

 
Határozati javaslat 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének átvilágítása tárgyú jelentés 

jóváhagyása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. A Képviselő-testület elfogadja, illetve jóváhagyja a Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata működésének átvilágítása tárgyú 2019. június 20. napján elkészített 

jelentést. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy az elfogadott jelentésről, 

annak egyidejű megküldésével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt 

tájékoztassa.  

 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy elkészült ehhez egy intézkedési terv is. 

Ismerteti az intézkedési tervet.  
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INTÉZKEDÉSI TERV 

BÜKKSZENTKERESZT ÖNKORMÁNYZATA GAZDÁLKODÁSÁNAK, MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA 
ALAPJÁN 

 
     Sor-

szá
m 

Javaslat Intézkedés Határidő Felelős 
Közreműködi
k 

1. 

A törvényességi 

felügyeletet 

gyakorló 

kormányhivatal 

tájékoztatása 

képviselő-testületi 
ülést követően 
haladéktalanul 2019. július 15. 

dr.Gergelyn
é dr.Bodnár 
Márta 

  

2. 
Soron kívüli, teljes 

körű leltározás 
Leltározási utasítás 
készítése 

2019. augusztus 
1. 

dr.Gergelyn
é dr.Bodnár 
Márta 

  

    Leltározási ütemterv 
készítése 2019.augusztus 1. 

dr.Gergelyn
é dr.Bodnár 
Márta 

  

    
Leltározás 
lebonyolítása 

2019. 
szeptember 1. 

Csathóné 
Hódi 
Piroska, 
Balogh 
Emma 

Galuska 
Béláné 

    

Leltárkiértékelés 
2019. 
szeptember 15. 

Kovácsné 
Erdődi 
Ildikó, 
Halászné 
Galamb 
Krisztina 

  

3. 

Hivatali dolgozók 

továbbképzése 

(ASP)  

  
2019. december 
31. 

Solymosi 
Konrád 
Ferenc, dr. 
Gergelyné 
dr. Bodnár 
Márta   

4. 

A kincstár számára 

készült 

beszámolókban 

szereplő, de még 

végre nem hajtott 

intézkedések 

megtétele 

(munkamegosztási 

A Magyar 
Államkincstár 
jelentésének 
megfelelően 2019. 
augsztus 1.-ig kell az 
intézkedési tervben 
foglaltakat 
végrehajtani. 

2019. augusztus 
1. 

dr.Gergelyn
é dr.Bodnár 
Márta 

Csathóné 
Hódi Piroska 
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megállapodás 

megkötése, 

képviselő-testületi 

SZMSZ 

aktualizálása, 

szervezeti felelős 

kijelölése)  

5. 

A pénzügyi 

egyensúly 

helyreállítása 

érdekében 

konszolidációs 

intézkedések 

megtétele  

helyi adókból származó 
hátralékok behajtása, 
készpénzes kifizetések 
csökkentése, 
folyószámlahitelkeret-
szerződés megkötése, 
belső ellenőrzési 
tevékenység 
megerősítése,  folyamatos 

Solymosi 
Konrád 
Ferenc, 
dr.Gergelyn
é dr. Bodnár 
Márta 

Csathóné 
Hódi Piroska 

6. 

Az önkormányzat, 

a közös hivatal, az 

óvoda a Kék 

Sólyom Kft és az 

Ifjúsági tábor mint 

önálló, vagy 

részlegesen önálló 

gazdasági egység 

tevékenységének 

átvilágítására 

költséghatékonysá

g javítása céljából 

megfelelő szervezet 
vagy személy 
kiválasztása a feladat 
elvégzésére folyamatos 

Solymosi 
Konrád 
Ferenc, 
dr.Gergelyn
é dr. Bodnár 
Márta   

  
     

  
Készítette: 
dr.Gergelyné dr. 
Bodnár Márta 

Előterjesztette:Solymo
si Konrád Ferenc 

Jóváhagyta 

    Dátum: Dátum: Dátum: 
          
  

  (jegyző) (polgármester) 
(képviselőtestület

) 
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Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az intézkedési terv 6. pontja kimondottan az 

ő kérésére került be. Ez ahhoz kell véleménye szerint, hogy a költségvetés a következő évre össze 

lehessen rakni. A leltározások már zajlanak, kivéve az óvodát, ahol most nagyon kevés a dolgozó, 

ezért csak szeptemberre várható a leltár elkészítése ott.  

Orliczki Attila képviselő kérdezi, ki végzi a leltározást.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy minden intézményben az intézményvezető 

készítteti a leltárt. Lesz egy jegyzőkönyv hitelesítő.  

Orliczki Attila képviselő kérdezi, hogy az orvosi rendelőt és a gyógyszertár épületét is leltározzák? 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy mindent leltározni kell, ami az önkormányzat 

tulajdonában van.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ez augusztus 2. felében készül el. A 

gyakorlatban van egy nyilvántartási jegyzék és azt kell a valóságban meglévő tárgyakkal 

összeegyeztetni.  

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző Orliczki Attila kérdésére előadja, hogy a leltár nem lesz 

elküldve a kormányhivatalnak.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az intézkedési terv a közgazdász Szirmai 

Zsuzsa segítségével készült el, azzal a céllal, hogy az önkormányzat gazdaságosabban üzemeljen.  

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata működésének átvilágítása tárgyú jelentés 

jóváhagyása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A Képviselő-testület elfogadja, illetve jóváhagyja a Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata működésének átvilágítása tárgyú 2019. június 20. napján elkészített 

jelentést. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy az elfogadott jelentésről, 

annak egyidejű megküldésével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt 

tájékoztassa.  

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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3. napirendi pont: Javaslat a Településkép védelmi rendeletben meghatározott helyi védelem  

                                  alatt álló értékek  nyilvántartásának módosítására 

                                  Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 
Javaslat 

a Településkép védelmi rendeletben meghatározott helyi védelem alatt álló értékek 

nyilvántartásának módosítására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Bükkszentkereszt Bem u. 13. hrsz: 818/2. alatt lévő ingatlan tulajdonosa az alábbi 

megkereséssel fordult  Bükkszentkereszt Község Önkormányzatához az említett ingatlan helyi 

védelme tárgyában. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről 

szóló 5/2019 (V.21) önkormányzati rendelete (továbbiakban: TAK) készíttetése során a 

Bükkszentkereszt Bem u. 13., hrsz: 818/2 alatt lévő ingatlan sajnálatos adminisztratív hiba 

folytán nem lett átvezetve, mint helyi védelem alatt álló ingatlan. 

 

A hatályos jogszabály szerint a tárgyi épület jelenleg is helyi védelem alatt áll, hiszen a 

Bükkszentkereszt Község Szabályozási Tervéről és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 

10/2011 (X.13) Önkormányzati Rendeletben is még helyi védett telekként ábrázolt a 818/2. 

hrsz-ú ingatlan, a jogszabályváltozáskor, 2019. áprilisában azonban ennek ténye nem lett 

átvezetve a TAK rendeletbe. 

A helyi védelem alá helyezési, illetve ennek megszüntetését célzó eljárásoknak földhivatali 

vonatkozásai is vannak, ennek kezelése nem történhet meg a tulajdonos megkeresése nélkül.  

 

Fentiek miatt – a tulajdonos kérésének is eleget téve- kérem a tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy az ingatlan tulajdonosa részére a helyi védelem tényét igazolni szíveskedjen. 

 

Javaslom és egyben kezdeményezem a TAK vonatkozó térképi ábrázolásának, illetve a 

Településkép védelmi rendeletben a helyi védett objektumok listájának módosítását, s ennek 

sürgősséggel történő megkérését a hatósági véleményeztetésekkor. 

 

Bükkszentkereszt, 2019. július 11. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Tárgy: Településkép védelmi rendeletben meghatározott helyi védelem alatt álló értékek 

nyilvántartásának módosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. A Képviselő-testület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy a Bükkszentkereszt Bem u. 

13. szám  818/2. hrsz. alatt lévő ingatlan esetében a helyi védelem tényét, az ingatlan 

tulajdonosa felé igazolja. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2019 (V.21) önkormányzati 

rendelete vonatkozó térképi ábrázolásának, illetve az abban felsorolt helyi védett 

objektumok listájának módosítását, és felhatalmazza alpolgármesterét az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Településkép védelmi rendeletben meghatározott helyi védelem alatt álló értékek 

nyilvántartásának módosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a fenti tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy a Bükkszentkereszt Bem u. 

13.,szám,  818/2. hrsz. alatt lévő ingatlan esetében a helyi védelem tényét, az ingatlan 

tulajdonosa felé igazolja. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 

2. A Képviselő-testület kezdeményezi a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 5/2019 (V.21) önkormányzati 

rendelete vonatkozó térképi ábrázolásának, illetve az abban felsorolt helyi védett 

objektumok listájának módosítását, és felhatalmazza alpolgármesterét az ezzel 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
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4. napirendi pont: Javaslat a T-Com Systemmel érvényben lévő keretszerződés 

módosítására 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

Solymosi Konrád Ferenc tájékoztatásul  ismerteti a keretszerződés módosításáról szóló szerződést.  

A szerződés a jegyzőkönyv 2. melléklete.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Szolnoki Csaba kérdésére előadja, hogy a szerződés 

lényege, hogy azok az előfizetők, akik sokat beszélnek kevesebbet fognak fizetni. Ez minden 

számlafizetőt érint.  

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy csúcsidőben ingyenes lenne a beszélgetés, de növekedne az 

előfizetés díja. Ez körülbelül 30 embert érint hátrányosabban.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy volt egy szerződés korábban, ahol jobbajk 

voltak a percdíjak. A T-com jelezte, hogy a magas számlákat nehezen fizetik ki.  

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

a havidíjat, de a percdíjat csökkentik.  

Orliczki Attila képviselő kérdezi, hogy nem kell-e kiértesíteni a flottatagokat a változások miatt és 

továbbra is személyesen kell-e intézni az egyéni ügyelet.  

Solymosi Korád Ferenc alpolgármester előadja, hogy értesíteni nem kell senkit, mivel ez 

önkormányzati flotta, és a flottatagok bármikor kiléphetnek szabad akaratukból, továbbá mindent 

személyesen kell intézni, mint eddig.  

 

5. napirendi pont: Egyebek 

                                  Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

          dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a belügyminiszter pályázatot hirdet 

Magyarország- az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével- 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.9 pontja szerint a települési önkormányzatok 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. 
 

  A pályázat célja a kistelepülésen élő családoknak és a rászoruló családoknak segítségnyújtás a téli 

időszakban. A Belügyminisztérium 2019. január 1-ei adatai alapján az 5 000 fő alatti lakosságszámú 

települések részére nyújt tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz támogatást. Keménylombos 

tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 erdei köbméter/ ellátott tűzifa mennyiséget 

igényelhet. A pályázati igénylőlapot az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül lehet 

benyújtani. A pályázatok rögzítésének határideje 2019. augusztus 1.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2011. évtől minden évben benyújtotta erre a támogatásra a 

pályázatot. A lakosság körében nagy népszerűségnek örvend ez a támogatási forma, az elmúlt évben 

134 köbméter tűzifa kiosztására került sor. Ennek megfelelően az alábbi határozatot javasolja 

elfogadni:  

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019.(………) Önkormányzati Határozata 

 

(TERVEZET)  
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Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete, A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása I.9. pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

A támogatás igénybevételéhez az önkormányzat 190 500,- Ft összegű saját forrást biztosít. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester  

 

 

 
Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77/2019 (VII.11) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete, A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása I.9. pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

A támogatás igénybevételéhez az önkormányzat 190 500,- Ft összegű saját forrást biztosít. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester  
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Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a  TOP-3.2.1-15-

BO1-2016-00090 „ Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése Bükkszentkereszt, 

Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken” című  pályázatban a 

„Bükkszentkereszt községben a Bükki szlovák nemzetiségű Általános Iskola és Tornacsarnok 

épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyban, a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meg 

kell hozni.    

 

A 2019. július 10-én  tartott Közbeszerzési Bíráló Bizottság ülésének közbeszerzési eljárást 

lezáró döntési javaslata alapján a Testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 

eredményes, mivel Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  a fedezeti összeg és a 

legalacsonyabb érvényes ajánlat közötti nettó 391.019.- Ft-ot többletként biztosítja.  A testület 

dönt, hogy a Közbeszerzési eljárásban a Bükkszentkereszt Trafik Betéti Társaság által 

benyújtott ajánlat érvényes és nyertes, vele a szerződés megköthető.  

Összesen két ajánlattevő volt a másik cég a Laminar Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.. A 

cég általi nettó ajánlati ár 8.485.375.- Ft összeggel haladja meg a fedezetül meglévő 

61.655.934.- forintot. 

Ismerteti a határozat tervezetét.  

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 

 

(TERVEZET) 

Tárgy: A  TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 „ Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése 

Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken” című  pályázatban a 

„Bükkszentkereszt községben a Bükki szlovák nemzetiségű Általános Iskola és Tornacsarnok 

épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú  közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság 

által előterjesztett döntési javaslat alapján név szerinti szavazással meghozta az alábbi döntését: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő  a  jelen eljárás bontási eljárása során 
ismertetett fedezeti összege (ami nettó 61.655.934,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes 
ajánlati ár (nettó 62.046.953,- Ft) közötti különbözetet (nettó 391.019,- Ft) többlet 
fedezetként biztosítja. 
 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy a Bükkszentkereszt Trafik Betéti 
Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos Utca 34.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes. 

 

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy  
- a Bükkszentkereszt Trafik Betéti Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos Utca 

34.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (950 
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pont, értéke nettó 62.046.953,- Ft), így ajánlattevő a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője. 
 

Kijelentem továbbá, hogy a szerződéskötési moratórium leteltét követően a 

Bükkszentkereszt Trafik Betéti Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos 

Utca 34.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető. 

 

 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 

 
Solymosi Konrád Ferenc  megkérdezi képviselő-társait, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

Hozzászólás híján a közbeszerzési törvény előírásai alapján  név szerinti szavazást rendel el. Felkéri 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyzőt a név szerinti szavazás lebonyolítására.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy nem érti, miért kell ilyen sürgősen meghozni ezt a 

határozatot.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy most kell a szerződést megkötni, mert a 

jövő héten indulna a munka. Egyébként véleménye szerint minden képviselő tudhatja, hogy 2 hónapja 

erre vár az önkormányzat. Ha a képviselők ezt nem szavazzák meg, nem lehet szerződést kötni, de az 

önkormányzat akkor elbukja ezt a pályázatot. 2 érvényes ajánlat érkezett mindössze.  

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző kéri, hogy aki az előterjesztést elfogadja, neve felolvasása 

után azt igennel jelezze. Név szerint szólítja abc sorrendben a képviselő-testület jelenlévő tagjait, akik 

szavazatukat külön dokumentum szerint adták le. 

A külön dokumentum a jegyzőkönyv 3. melléklete.  

Galuska Balázs                                       távolmaradását jelezte 

Négyesi Bernadett    igen 

Orliczki Attila    igen 

Solymosi Konrád Ferenc  igen 

Szolnoki Csaba                igen 

Telekes Józsefné                                     távolmaradását jelezte 

 

A jelenlévő képviselők szavazatáról a képviselők aláírásával külön dokumentum készült.  

A külön dokumentum a jegyzőkönyv 3. melléklete.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megállapítja, hogy a név szerinti szavazás alapján 

a jelenlévő 4 képviselő „igen” szavazatával a határozati javaslatot a képviselő-testület 

elfogadta. A név szerinti döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő.  

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 
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Tárgy: A  TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 „ Önkormányzati épületek, energetikai korszerűsítése 

Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken” című  pályázatban a 

„Bükkszentkereszt községben a Bükki szlovák nemzetiségű Általános Iskola és Tornacsarnok 

épületeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú  közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Döntéshozó a Bíráló Bizottság 

által előterjesztett döntési javaslat alapján név szerinti szavazással meghozta az alábbi döntését: 

1. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy jelen közbeszerzési eljárás 
eredményes, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő  a  jelen eljárás bontási eljárása során 
ismertetett fedezeti összege (ami nettó 61.655.934,- Ft) és a legalacsonyabb érvényes 
ajánlati ár (nettó 62.046.953,- Ft) közötti különbözetet (nettó 391.019,- Ft) többlet 
fedezetként biztosítja. 
 

2. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy a Bükkszentkereszt Trafik Betéti 
Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos Utca 34.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes. 

 

3. A Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítjuk, hogy  
- a Bükkszentkereszt Trafik Betéti Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos Utca 

34.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot (950 
pont, értéke nettó 62.046.953,- Ft), így ajánlattevő a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevője. 
 

Kijelentem továbbá, hogy a szerződéskötési moratórium leteltét követően a 

Bükkszentkereszt Trafik Betéti Társaság (Székhelye: 3434 Mályi Kossuth Lajos 

Utca 34.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető. 

 

 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, alpolgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy vételi szándéknyilatkozat érkezett az 

önkormányzat tulajdonában lévő Kék Sólyom Vendégház elnevezésű, Bükkszentkereszt, Táncsics u. 

27. szám alatti ingatlanra.  

 

Ismerteti a vételi ajánlatot.  

 

A vételi ajánlat a jegyzőkönyv 4. melléklete.  

 

Javasolja a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:  

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

……/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozatata 

TERVEZET 
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 Tárgy: Előszerződés kötése a Bükkszentkereszt, belterületi 276/1 helyrajzi számú „kivett 

lakóház, udvar” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan eladására 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

előszerződést köt  a Bükkszentkereszt, belterületi 276/1 helyrajzi számú „kivett lakóház, 

udvar” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan eladására. 

(Az előszerződést a határozat melléklete tartalmazza)  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. július 11. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ezzel a képviselő-testület 

hozzájárul az ingatlan eladásához. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az adásvételi 

szerződés megkötéséért az ügyvédi iroda 60 000,- Ft+Áfa megbízási díjat kér.  

Észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

79/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 

 

 Tárgy: Előszerződés kötése a Bükkszentkereszt, belterületi 276/1 helyrajzi számú „kivett 

lakóház, udvar” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan eladására 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

előszerződést köt a Bükkszentkereszt, belterületi 276/1 helyrajzi számú „kivett lakóház, 

udvar” ingatlan-nyilvántartási megnevezésű ingatlan eladására. 

(Az előszerződést a határozat melléklete tartalmazza)  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. július 11. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy dr. Cserba Lajos ügyvéddel felvette  

a kapcsolatot az önkormányzat képviseletében, mivel ő a legjobb ügyvéd a megyében.  Az 
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alpolgármester előadja, hogy a Szirmai Zsuzsa által készített jelentés alapján dr. Cserba 

Lajosnak az a véleménye, hogy mindenképpen meg kell tenni a feljelentést, de legyen kész a 

leltározás.  Az ügyvéd véleménye szerint a képviselő-testületnek döntenie kell, hogy 

megbízza-e a képviselő-testület a feljelentéssel őt. Az ügyvéd havi megbízási díja 100 000,- 

Ft +Áfa lenne. Az ügyvéd szerint a jelentés alapján ha a képviselő-testület nem tesz 

feljelentést, akkor arról tesz bizonyosságot, hogy részt vett az elmúlt időszakban minden 

törvénytelenségben, de ezt  jól át kell gondolni.  Az alpolgármester előadja, hogy örül annak, 

hogy a testület felébredt, és hogy az előző polgármester lemondott. A felelőssége a képviselő-

testületnek annyi, hogy hamarabb kellett volna lemondatni. Ezt egy olyan ügyvéd mondja, aki 

tapasztalt. Szeptemberben az ügyvéd el fog jönni egy testületi ülésre, hogy megismerkedjen 

az a testületi tagokkal. Személy szerint úgy érzi az alpolgármester, hogy sokkal komolyabban 

kell venni a képviselői feladatokat, túl sokáig adott bizalmat a képviselő-testület a jegyzőnek 

és a polgármesternek.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy a feljelentést mindenképpen meg kell tenni, mert a 

Szirmai Zsuzsa által készített jelentésből is kiderült, hogy itt rengeteg szabálytalanság történt.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a feljelentést az ügyvéd teszi meg, 

az önkormányzat megbízásából, mert az is lényeges hogy milyen büntetőügy indul, mit 

fognak vizsgálni. És valószínű, hogy nem csak egy személyről fog szólni a büntetőügy.  

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy örül, hogy ez a téma felmerült, mert ő ma úgy jött 

ide, hogy ezt mindenképpen felhozza. Véleménye szerint a büntetőeljárás nem elkerülhető.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy neki is ez a véleménye. Bízott 

benne, hogy a büntetőügyet el lehet kerülni, de más döntést nem lehet hozni.  

 

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy ez mind valaminek a következménye. Dr. Cserba 

Lajosnak jó híre van.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy dr. Cserba Lajos a megyei ügyvédi 

kamara elnöke is egyben. Az egyetemen is oktat.  

 
  
Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy Orosz Szabolcs a Globuli- Hungary  

Kft részéről a korábban megbeszéltek szerint  ajánlatot tett az önkormányzat könyvelési és 

tanácsadási feladatainak ellátására.   
 

Ismerteti az ajánlatot.  

 

Az ajánlat a jegyzőkönyv 5. melléklete.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy jelenleg csak az első ponttal kellene 

foglalkozni. Az alpolgármester jelezte az ajánlattevő Orosz Szabolcsnak, hogy az önkormányzat a 

200 000,- Ft-os havi díjat most nem tudja kifizetni. Jelenleg a gödi könyvelő 139 000,- Ft-ért könyvel, 

de minden hónapban fel kell menni Gödre, ennek a költségeivel ez 160 000- 170 000,- Ft-ba kerül az 

önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy ez az ár lehet a kiindulási alap.  

 

Orliczki Attila képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ebben az 

összegben benne van az állapotfelmérés és a költségvetés összerakása is. Jelenleg nincs az 
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önkormányzatnál olyan főállású dolgozó, akivel a Jegyző Asszony és az Alpolgármester  a 

költségvetési és a zárszámadási rendeletet előkészíthetné.  

 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző  előadja, hogy ez is csak egy ideiglenes intézkedés lehet. 

Huzamosabb ideig nem láthatja el külsős ezeket a feladatokat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy van fedezete a 200 000,- Ft-ra. A júliusi 

könyvelést még a jelenlegi cég végzi, de júliusban megtörténne az átadás. Itt van Miskolcon a cég.  

Javasolja a Globuli Hungary Kft-vel a szerződés megkötését.  

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

80/2019.(VII.11) Önkormányzati Határozata 

 Tárgy: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési és tanácsadási 

feladatainak ellátására tett ajánlat elfogadása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Globuli-

Hungary Kft (3525 Miskolc, Széchenyi u. 43. I/3 ügyvezető: Orosz Szabolcs) által tett 

ajánlatot a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal könyvelési és tanácsadási 

feladataira elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert arra, hogy az ajánlat alapján a 

szerződést előkészítse, és az ajánlati árról tárgyaljon.  
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy érkezett egy önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanra telekvásárlási kérelem.  

 

Ismerteti a kérelmet.  

 

A kérelem a jegyzőkönyv 6. melléklete.  

 

 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy tájékoztatja a testületet, hogy ha a testület 

úgy dönt hogy eladja az ingatlant, akkor először meg kell keresni a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t hogy 

kíván- e az álam elővásárlási jogával élni. Másrészt utánajárt, hogy a terület valóban az önkormányzat 

tulajdona. Azonban ezen található egy felépítmény, mely magántulajdonban van, és a tulajdonos 

építményadót is fizet utána. Az építményadó bevalláson szerepel, hogy a tulajdonos már többször tett 

vételi ajánlatot a földterületre, de nem kapott rá választ. Tehát az épület tulajdonosa is tett vételi 

ajánlatot 2011-ben.  

 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy soha nem lett ismertetve vételi ajánlat, a testület erről nem 

hallott. Az eladás előtt tisztázni kellene dolgokat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy ő sem hallott eddig arról, hogy az 

önkormányzatnak ott tulajdona lenne. Mindenképpen szükségesnek tartja, hogy megnézze a kérdéses 

ingatlant.  
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Szolnoki Csaba képviselő egyetért azzal, hogy meg kell tekinteni.  

 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy a MÁVAGnál a kis lépcsőre 6-7 darab lapot le kellene tenni, 

mert balesetveszélyes. 2012-ben volt utoljára felújítva.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy 600-800 ezer forint számlatartozás van 

jelenleg, nem 2 millió úgy, mint eddig. A REKI-t sikerült beadni. A Borsodvízes megállapodásban a 

végső fizetési határidő 2020. február 15-ben van megjelölve. Amennyiben a REKI-ben emiatt a végső 

dátum miatt most nem kap támogatást az önkormányzat erre, akkor decemberben  sem fog, akkor 

viszont nem tudni, hogy Borsodvíznek hogyan fizet majd az önkormányzat.  

Visszatérve a Borsodvízre le fogunk ülni Répáshuta polgármesterével a MIVÍZ-zel és a Borsodvíz-zel 

tárgyalni, mert ez nem lehetséges. Kiemelt turisztikai település vagyunk, és egy eső után sem áram 

sem pedig víz nincsen. Az összes üdülő a Dorongósi úton van, ahol állandó probléma a vízellátás. A 

mostani vízhiány azért van, mert éjszaka kiürült a vizes medence. Bükkszentkeresztnek 250 köbméter 

a fogyasztás naponta. Jelenleg vízkorlátozás mellett 350 köbmétert fogyaszt a település annak ellenére, 

hogy a vízkorlátozásról szóló tájékoztató kiment minden háztartásba.  

 

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

medence feltöltésnél légbuborék kerül a rendszerbe, és emiatt nincs víz.  

 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy az Erdőalja úton és a Hermann Ottó úton nem volt víz, ő is 

sok panaszt kapott. Tájékoztatást kér a Gyógynövénynap parkolásáról.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a régi Somosbérci parkolóhely területét 

lemérte az önkormányzat, és olyan nagyságú területen más ingatlanokon alakít ki parkolóhelyet. Ha ez 

kevés, akkor Lapkára fogják parkoltatni az autókat. 8 polgárőr lesz maximum. Mivel az önkormányzat 

nem tud 18 polgárőrt kiállítani, meg lett bízva egy cég a parkoltatás lebonyolításával. Egy kicsivel fog 

csak többe kerülni így. 8 ember fogja a jegyet szedni a cégtől, a helyi polgárőrök csak a 

forgalomirányításban vesznek részt. 350 ezer forintot kérnek a két napra. A fiatalok azt mondták, hogy 

a tavalyi Gombafesztivál után, hogy nem szednek többet jegyet, mert olyan sok negatív kritikát 

kaptak.  

 

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

ifjúsági tábor júniusban nagyon jó bevételt generált. Júliusban egy foglalás vissza lett mondva, ezért 1 

millió forinttal kevesebb lesz a bevétel. Alpolgármesteri teendői miatt kevesebbet járt le, és ez meg is 

látszott.  

 

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 


