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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 31.  

napján 10.00 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 a képviselőknek előzetesen megküldött napirendi 

pontokat:  

Napirendi pontok: 
1. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. 

sz. módosításának elfogadása 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

 2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák 

Nemzetiségi Óvoda és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi pénzügyi utóellenőrzési jelentésének elfogadása 

Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 
3. Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 
Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester javasolja, hogy még két tárgyban vegyen fel napirendi 

pontot a képviselő-testület, melynek alapján az ülés napirendi pontjai az alábbiak:  
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Napirendi pontok:  

 

1. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. 

sz. módosításának elfogadása 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

 2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák 

Nemzetiségi Óvoda és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi pénzügyi utóellenőrzési jelentésének elfogadása 

Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 
3. A településnév, a helyi címer  és zászló és használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

4. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag   vásárláshoz kapcsolódó  támogatás 

igénylése tárgyú 77/2019.(VII.11) önkormányzati  határozat módosítása 

Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző  

 
5. Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 4 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás 

mellett elfogadta.  

1. napirendi pont: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási  

                                Megállapodás 12. sz. módosításának elfogadása 

                                Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

 Előterjesztés 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 12. sz. módosításának elfogadására 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási  Tanácsa a 

14/2019. (VI. 26.) sz. határozatával, a család- és gyermekjóléti feladatok társulás által történő  

ellátásának felmondását tudomásul vette. Így ezen feladat ellátása kikerül a társulás feladatai 

közül. 

 

Ezzel összefüggésben a Társulási Megállapodás 12. sz. módosítását, valamint az egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást, a társult önkormányzatok képviselő-

testületeinek következő ülésükön (minősített többséggel) el kell fogadniuk.  

 

Kérem, hogy a Társulási Megállapodás 12. számú módosításáról szóló határozati javaslatot 

fogadja el a Képviselő-testület.  
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Határozati javaslat 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…../2019. (VII.31) Önkormányzati Határozat 

 

 

Tárgy:  Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 12. sz. módosítása 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. sz. módosítása” című 

előterjesztést megtárgyalta és minősített többséggel a következő határozatot hozza: 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. sz. 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást – a határozat 

melléklete szerint -  jóváhagyja. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás 

és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a társulási megállapodás 12. számú 

módosítást és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást.  

 

(Jegyzőkönyv 1. melléklete)  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy az előterjesztés arról szól, hogy 

Arnót, Bükkaranyos Kisgyőr és Onga jelezte az ongai társulás felé, hogy a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat feladataival kilépnek a társulásból. Ezt a döntést a társult 

önkormányzatok képviselő-testületeinek  minősített többséggel kell elfogadni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy nem tudott részt venni a társulási 

ülésen, ezért nem rendelkezik információval arról, hogy miért döntöttek így a települések. A 

Következő héten fog találkozni a települések polgármestereivel, akkor többet fog tudni.  

 

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-testülete 

81/2019. (VII.31) Önkormányzati Határozat 
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Tárgy:  Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 12. sz. módosítása 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. sz. módosítása” című 

előterjesztést megtárgyalta és minősített többséggel a következő határozatot hozza: 

 

3.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 12. sz. 

módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást – a határozat 

melléklete szerint -  jóváhagyja. 
 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosítás 

és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős:   polgármester 

Határidő:  azonnal 
 

 

2. napirendi pont: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti  

                             Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös  

                             Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzügyi utóellenőrzési jelentésének   

                             elfogadása 

                             Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 
 

 

Előterjesztés 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi utóellenőrzési jelentése 

tárgyú határozat meghozatalához 

 

  Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

A Magyar Államkincstár ÖPSZEF/629-8/2019 számú jelentésével elkészítette a Helyi önkormányzat 

ellenőrzési jelentését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 68/B §-a alapján végrehajtott 

2017. évet vizsgáló kincstári ellenőrzés utóellenőrzésére vonatkozóan. A kincstár a fenti számú 

jelentésében az utóellenőrzésről készült ellenőrzési jelentést javasolja tájékoztatásul benyújtani a 

képviselő-testületnek.  

A jelentés jegyzőkönyv 2.  melléklete.  

 

A Magyar Államkincstár részére benyújtandó intézkedési tervek elkészültek, amelyek az előterjesztés  

3 . 4 . és 5. mellékletét képezik. 

 



5 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019 (VII. 31) Önkormányzati Határozata 

                             (TERVEZET)  

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 

és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi utóellenőrzési jelentése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott 

közös hivatal, és óvoda és konyha 2017. évi pénzügyi ellenőrzéséről szóló utóellenőrzési jelentését 

megismerte, tudomásul vette, és az elkészített intézkedési terveket elfogadta.  

Az intézkedési terveket a határozat melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta előadja, hogy a 2017. évi ellenőrzés és 2018. évi utóellenőrzést 

követő intézkedési tervben leírtak még nem valósultak meg, ezek miatt van szükség új intézkedési 

tervre. 2019. november 30-ig kell az intézkedéseket megtenni, ezt kötelező elkészíteni, a képviselő-

testületnek tudomással kell bírnia.  

Észrevétel erről 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 

82/2019 (VII. 31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 

és Konyha és a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi utóellenőrzési jelentése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és az általa fenntartott 

közös hivatal, és óvoda és konyha 2017. évi pénzügyi ellenőrzéséről szóló utóellenőrzési jelentését 

megismerte, tudomásul vette, és az elkészített intézkedési terveket elfogadta.  

Az intézkedési terveket a határozat melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 
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3. napirendi pont:  A településnév, a helyi címer  és zászló és használatának rendjéről szóló 

rendelet megalkotása 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

  

 
Tárgy:  a településnév, a helyi címer  és zászló és használatának rendjéről szóló rendelet megalkotása 

 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc  alpolgármester 

Összeállította: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

Tárgyalás módja:  

Az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános ülésen kell tárgyalni. 

 

Szavazás módja:  

nyílt szavazás, a határozati javaslat elfogadásához  a Képviselő-testület minősített többségű (az 

önkormányzati képviselők több mint felének) igen szavazata szükséges. 

 

Meghívott: - 

 

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 

                                  dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                                              jegyző 

Tisztelt Képviselő –testület!  

Az Alaptörvény szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem 

szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás 

alapján alkothat önkormányzati rendeletet.  

A településnév használatával kapcsolatban magasabb szintű jogszabályi rendelkezés nincs, 

így számos önkormányzat élt a lehetőséggel, és mint törvény által nem szabályozott helyi 

társadalmi viszonyról, önkormányzati rendeletet alkotott. Korábban az Alkotmánybíróság, 

illetve nemrégiben a Kúria Önkormányzati Tanácsa is megerősítette, hogy a településnév 

viselésének szabályozása törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony, az 

önkormányzatnak jogában áll a névhasználatról rendelkezni. A Kúria Önkormányzati Tanácsa 

a Köf. 5058/2014/5. határozatában megállapította, hogy a településnév használata az 

önkormányzati jogokkal, illetve azok védelmével összefüggést mutat, a település nevének, 

címerének, zászlajának használatára vonatkozóan az önkormányzat helyi jogszabályt alkothat. 

Nemcsak az önkormányzatnak, mint jogi személynek – aki e minőségében a névviselési jog 

sérelme esetén a polgári bíróság előtt perindításra jogosult –, de az önkormányzat területén 

élőknek is érdeke a rendezett településnév, címer és zászló használat.  

A Kúria hangsúlyozta, hogy a mellett, hogy a névhasználattal kapcsolatos sérelem esetén 

rendelkezésre áll a magánjog körében a személyiségi jogok megsértéséből adódó 

jogkövetkezmények érvényesítése (és ez a főszabály), a település nevének használata körében 

nem lehet teljes egészében kizárni a közjog szabályait sem. Maga a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény is tartalmaz ide tartozó rendelkezést, a 100. § (3) bekezdés 
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értelmében a települések egyesítésével megszűnt község a nevét településrész-névként 

megtartja. A Kúria a citált döntésben – a vizsgálata tárgyát képező önkormányzati rendelettel 

összefüggésben – elvi jelleggel egyébként azt mondta ki, hogy kizárólag a helyi 

önkormányzat jogosult a település nevével megegyező domain nevet választani közvetlenül a 

.hu közdomain alá történő delegálás esetén, a települési önkormányzat ugyanakkor nem 

kötheti engedélyéhez domain nevének (vagy annak ragozott, rövidített, toldalékos, 

mozaikszavas változata) keresztlinkes beágyazását.  

A tárgyban született önkormányzati rendeletek a településnév használati engedélyezési 

eljárást, mint önkormányzati hatósági ügyet szabályozzák, ennek kapcsán kitérnek a 

településnév-használathoz szükséges kérelemmel és az engedéllyel kapcsolatos 

rendelkezésekre, valamint sok esetben az eltérő vagy engedély nélküli használat szankciójára 

is.  

A Bükkszentkereszt  név használatával kapcsolatban eddig nem érkeztek kérelmek, melyek 

civil szervezetek, gazdasági társaságok nyilvántartásba vételével függtek össze. Mivel 

azonban a cégbíróságok a bejegyzési eljárások kapcsán általában kérik az önkormányzati 

hozzájárulást, ha az elnevezésben valamilyen formában szerepel a településnév, 

indítványozom a rendelet megalkotását.  

Tartalmilag a rendelet tárgyában helye van a rendeletben a címer és zászló használatának szabályozása 

is, melyet  korábban Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának a települési címer és zászló 

használatának rendjéről szóló 6/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelete szabályozott. Ezt a rendeletet 

javaslom hatályon kívül helyezni és az alábbiakban előterjesztett rendelettervezetet elfogadni.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 

hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-

testületét tájékoztatni kell. Ennek megfelelően az elvégzett előzetes hatásvizsgálat 

megállapításait az alábbiak szerint ismertetem:  

  

Társadalmi hatás:  Rendezetté válik a Bükkszentkereszt név, a helyi címer és a zászló 

használata.  

Gazdasági, költségvetési hatás:  

   Elfogadása esetén a rendeletnek költségvetési hatása nem lesz.  

Környezeti és egészségi következmények:  

   Elfogadása esetén a rendeletnek nem lesz a környezetre vagy az  

   egészségre gyakorolt hatása.  

Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

A névhasználati és címerhasználati  kérelmek elbírálása adminisztratív többletteherrel fog  járni, ami 

várhatóan nem lesz jelentős. 

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

következménye:  
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   Az új rendelet elfogadása nem jelent jogszabályi kötelezettséget,  

   elmaradásának nincs érdemi következménye.  

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

   Elfogadás esetén a rendelet végrehajtásához szükséges feltételek  

   rendelkezésre állnak.  

 

Bükkszentkereszt, 2019. július 31. 

  
           Solymosi Konrád Ferenc     

              alpolgármester 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester ismerteti a rendelet tervezetét.     

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének  

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

a településnév, a helyi címer  és zászló és használatának rendjéről 

(TERVEZET)  

 

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

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

bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

       

1. Általános rendelkezések  

1. § 

E rendelet célja, hogy szabályozza Bükkszentkereszt település e rendeletben meghatározott 

nevének és címerének jogszerű felvételét és használatát. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságokra, akik (amelyek) a 3.§ szerint 

a) elnevezésükben, 

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, továbbá 

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken 

Bükkszentkereszt település nevét vagy címerét használni kívánják. 

3. § 

A 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek részére a „Bükkszentkereszt” vagy  

’Bükkszentkereszt” megjelölés illetve név vagy ezek bármely toldalékos formájának 

használata, internetes domain regisztrációja (továbbiakban: névhasználat) engedélyhez kötött. 

4. § 

Nem engedélyköteles 

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 

b) az önkormányzat által alapított vagy részvételével megalakult, működő gazdasági 

társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata 

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével 

megvalósuló névhasználat. 
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5. § 

A névhasználat díjmentes. 

 

      I. Fejezet 

1. A névhasználati engedélyezési eljárás 

 

6. § 

(1) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, névhasználat megtiltása 

hatósági ügy, amely Bükkszentkereszt Község Önkormányzat polgármestere hatáskörébe 

tartozik. 

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

7. § 

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell 

benyújtani. 

(2) A kérelemnek az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az 

ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérésén túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a névhasználatra a 2. § a) pontjában meghatározott célból kerülne sor. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező 

nem természetes személy, vagy hivatalos igazolást arról, hogy a kérelmező szerepel az adott 

tevékenységet végzők nyilvántartásában, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 

tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a 

névhasználatra a 2. § c) pont szerint kerülne sor. 

8. § 

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe Bükkszentkereszt közigazgatási területén található, vagy 

b) tevékenysége, működése jellemző módon Bükkszentkereszthez kötődik. 

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a névhasználat célja, 

módja vagy körülményei 

a) jogszabályba ütközne vagy 

b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit, 

különösen jóhírnevét sértik vagy veszélyeztetik. 

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel 

– 

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére, 

c) egy vagy több alkalomra 

engedélyezhető. 



10 
 

(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb 

előírások is megállapíthatók. 

(5) A névhasználat engedélyezése megtagadható, amennyiben a kérelmezett névhasználat 

célja, módja vagy körülményei megtévesztésre alkalmasak, illetve megbotránkozást vagy 

félelmet keltőek. 

9. § 

(1) A névhasználati engedély az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvényben meghatározottakon túl tartalmazza: 

a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat. 

(2) A névhasználati engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A nyilvántartás 

tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét, székhelyét, névhasználat módját 

és az engedély érvényességének határidejét. 

 

 

 

2. A névhasználati engedély visszavonása 

 

10. § 

(1) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 

ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb előírásokat megszegi, 

b) a 8. § (2) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek 

be. 

(2) A névhasználatot meg kell vonni attól, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 3.§-

ban megjelölt nevet használótól, amennyiben a névhasználat a 8.§ (2) bekezdésbe ütközik. 

(3) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonásával együtt a névhasználatot is 

meg kell tiltani. A név használatától el kell tiltani azt is, aki a 3.§-ban meghatározott nevet 

engedély nélkül használja. 

(4) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonását bármely önkormányzati 

képviselő valamint a jegyző kezdeményezheti a polgármesternél. 

11. § 

Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 

névhasználatot meg kell tiltani. 

 

II. Fejezet 

Bükkszentkereszt község címere 

1. A község címerének leírása 

12.§ 

A község címere: 
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Álló, háromszögletű, vörös színű katonai pajzs, amelynek mezejében fent (heraldikailag) jobbról 

üvegpohár, balról kereszt, lent pedig mészégető kemence lebeg: mind a három címerkép ezüst (fehér) 

színű. A címerpajzsot nyitott arany (sárga színű korona fedi, amelynek lombja bükkfalevél alakúak. A 

címerpajzsot mindkét oldalról mint címertartók, természetes bükkfaágak övezik. 

A címert a jegyzőkönyv  1. melléklete tartalmazza. 

 

2.  Bükkszentkereszt Község címerének használata és a használat engedélyezése 

13.§ 

(1) Bükkszentkereszt Község címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a községre utaló 

jelképként és díszítő elemként használható, amely hatósági eljárás során bélyegzőlenyomaton nem 

alkalmazható, és Magyarország címerének használatát nem helyettesítheti. 

(2) A községi címer engedélyhez nem kötötten használható az alábbi esetekben: 

a) az Önkormányzat meghívóin, 

b) az Önkormányzat, annak képviselő-testülete és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, 

kiadványain, és tevékenységük során használt levélpapíron, a nem önkormányzati szervekkel kötött 

együttműködési megállapodásokon és szerződéseken, 

c) a protokolláris rendezvényeken, 

d) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a községre utaló 

emléktárgyakon, képeslapokon, 

e) az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, alpolgármesterek, helyi 

önkormányzati képviselők, jegyző és önkormányzati tisztségviselő által készített levélpapíron 

fejlécként, 

f) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és 

emlékérmeken, 

g) ünnepségeken, rendezvényeken, 

h) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, 

i) a község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvények 

emléklapjain, jelvényein, érmein, 

j) az önkormányzat hivatalos honlapján és hivatalos lapjában, 

k) az önkormányzat zászlaján, annak változatain, 

l) községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más protokolláris célt 

szolgáló helyiségeiben, önkormányzat intézményei bejáratánál, vezetőinek irodáiban 

m) a Bükkszentkereszti  Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

tisztségviselői részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapír fejlécén, a 

polgármester, alpolgármester, a jegyző, az önkormányzati képviselők és az önkormányzati 

intézmények vezetői részére készített névjegykártyákon. 

 (3) Bükkszentkereszt község címere - a (2) bekezdésében szabályozott eseteket kivéve - 

más szerv, vagy magánszemély részéről csak külön engedély alapján használható fel: 

a) idegenforgalmi és propaganda kiadványokon, 

b) egyéb, kereskedelmi forgalomba kerülő termékeken, ajándéktárgyakon, 

reklámkiadványokon,  

c) épületek homlokzatán, 

d) egyéb esetekben. 

 (4) A (3) bekezdésben szabályozott esetekben történő felhasználásra - a felhasználó 

kérelmére - a polgármester ad engedélyt, amely eljárásra az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

3. Bükkszentkereszt község címere használatának engedélyezésére vonatkozó eljárási 

rend 
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14. § 

 (1) A címer használatára vonatkozó eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét), 

 b) a címerhasználat célját, módját, 

 c) az előállítani kívánt mennyiséget, 

 d) terjesztés, forgalomba hozatal módját, 

 e) a használat időtartamát, 

 f) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét). 

 (2) Az önkormányzat címerének használatát átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. 

 (3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben leírtakra 

vonatkozó döntést, melyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb kikötések is 

rögzíthetők. 

(4) Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás esetén az 

engedély visszavonható. 

 (5) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

 

4. Bükkszentkereszt község címere használatának korlátai 

 

15.§ 

(1) Nem használható a címer: 

  a) közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon, 

     b) mások jogait, a köz érdekét vagy nyomós magánérdeket sértő módon, 

  c) politikai szervezet és jelöltet állító civil szervezet tevékenysége során, valamint 

szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin. 

 (2) Az állami és községi címer együttes használata esetén Magyarország címerének - 

különösen elhelyezésével, méretével - elsőbbséget kell biztosítani. 

 

5. Bükkszentkereszt község címere ábrázolásának módjai 

 

16. § 

 

(1) Bükkszentkereszt község címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

(2) Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható és a címer 

kizárólag a tárgy anyagának a színében (fém, bőr, fa stb.) is megjelenhet. 

 

 

 

III. Fejezet 

A község zászlaja 

1. A község zászlajának leírása 

17. § 

 

(1) A zászlólap – 2:1 arányú, álló formátumú, 100x200 cm-es – fehér zászlóselyem. Az Önkormányzat 

címere a zászlólap középső részén foglal helyet, a zászlólap körbe aranyszegély díszítéssel. 

2. A zászló használata 

18. § 
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 A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos 

változatai használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyarország zászlajával együtt, 

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos 

zászlókkal együtt, 

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén 

d) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra 

eresztve, 

e) minden a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

19. § 

 (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának a települési címer és zászló 

használatának rendjéről szóló 6/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

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

               alpolgármester                                                              jegyző 

 

……../2019 (…………..) Önkormányzati Rendelet  

1. melléklete 
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Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy azért tartja szükségesnek a rendelet 

megalkotását, mert az önkormányzat tulajdonában álló Kék Sólyom Kft alapító okirat 

módosítására kerülne sor, melynek során a Bükki Kék Sólyom Kft helyett Bükkszentkereszt 

Kft lenne az elnevezése a kft-nek. Emiatt lenne szükség a rendelet megalkotására.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Orliczki Attila képviselő kérdésére előadja, 
hogy a kft könyvelője, Győriné Jámbor Dóra javasolta, hogy a kft fő tevékenységét, a 

szálláshely szolgáltatást meg kell szüntetni, mivel az önkormányzat a Kék Sólyom 

Vendégházat eladta és nem számláz szálláshely szolgáltatást. Ezzel egyidejűleg akkor a nevét 

is meg kellene változtatni a kft-nek, hogy ne legyen már semmi Kék Sólyom néven és 

elfelejthesse ezt az önkormányzat végre. Ha van jobb ötletet, várja a javaslatot.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta előadja, hogy mindenképpen javasolja a rendelet 

megalkotását, mert az előző rendelet, amely a zászlóról és címerhasználatról szól, egy 1995-

ben készült rendelet, amit ezzel a rendelettel hatályon kívül lehetne helyezni.  
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Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy tehát ha Bükkszentkereszt címeres kulcstartót 

szeretne valaki csináltatni, akkor majd ennek a rendeletnek az alapján tudja ezt megtenni.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy minden településsel kapcsolatos 

döntést behoz a testület elé, akár ezzel kapcsolatosat is.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

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

rendeletet alkotta:   

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2019 (VII.31) önkormányzati rendelete 

a településnév, a helyi címer  és zászló és használatának rendjéről 

 

 

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

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

bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

       

1. Általános rendelkezések  

1. § 

E rendelet célja, hogy szabályozza Bükkszentkereszt település e rendeletben meghatározott 

nevének és címerének jogszerű felvételét és használatát. 

2. § 

A rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdasági társaságokra, akik (amelyek) a 3.§ szerint 

a) elnevezésükben, 

b) tevékenységük során, vagy működésükkel összefüggésben, továbbá 

c) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken 

Bükkszentkereszt település nevét vagy címerét használni kívánják. 

3. § 

A 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek részére a „Bükkszentkereszt” vagy  

’Bükkszentkereszt” megjelölés illetve név vagy ezek bármely toldalékos formájának 

használata, internetes domain regisztrációja (továbbiakban: névhasználat) engedélyhez kötött. 

4. § 

Nem engedélyköteles 

a) az a névhasználat, amely jogszabályon alapul, 

b) az önkormányzat által alapított vagy részvételével megalakult, működő gazdasági 

társaságok, intézmények, egyéb szervezetek névhasználata 

c) a közösségi közlekedési eszköz állomása, megállóhelye nevének feltüntetésével 

megvalósuló névhasználat. 

5. § 

A névhasználat díjmentes. 

 

      I. Fejezet 

1. A névhasználati engedélyezési eljárás 
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6. § 

(1) A névhasználat engedélyezése, az engedélyezés megtagadása, névhasználat megtiltása 

hatósági ügy, amely Bükkszentkereszt Község Önkormányzat polgármestere hatáskörébe 

tartozik. 

(2) A névhasználati engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

 

 

7. § 

(1) A névhasználat iránti kérelmet írásban, illetékmentesen a polgármesterhez kell 

benyújtani. 

(2) A kérelemnek az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az 

ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérésén túl tartalmaznia kell: 

a) a kérelmező tevékenységi körét, 

b) a kérelmezett névhasználat időtartamát, 

c) a kérelmezett névhasználat célját, 

d) a kérelmezett névhasználat módját, ennek keretében a megnevezés teljes szövegét, 

amennyiben a névhasználatra a 2. § a) pontjában meghatározott célból kerülne sor. 

(3) A kérelemhez mellékletként csatolni kell: 

a) a szervezet létesítő okiratának eredeti vagy másolati példányát, amennyiben a kérelmező 

nem természetes személy, vagy hivatalos igazolást arról, hogy a kérelmező szerepel az adott 

tevékenységet végzők nyilvántartásában, 

b) az embléma, jelvény, kiadvány, dísz- vagy emléktárgy, egyéb termék színes tervét – a 

tényleges méret és a nagyítás vagy kicsinyítés léptékének feltüntetésével –, amennyiben a 

névhasználatra a 2. § c) pont szerint kerülne sor. 

8. § 

(1) A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

a) természetes személy lakó- vagy tartózkodási helye, nem természetes személy székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe Bükkszentkereszt közigazgatási területén található, vagy 

b) tevékenysége, működése jellemző módon Bükkszentkereszthez kötődik. 

(2) A névhasználat engedélyezését meg kell tagadni, amennyiben a névhasználat célja, 

módja vagy körülményei 

a) jogszabályba ütközne vagy 

b) bizonyíthatóan az önkormányzat, vagy a település lakosságának jogait, jogos érdekeit, 

különösen jóhírnevét sértik vagy veszélyeztetik. 

(3) A névhasználat – az irányadó jogszabályokra, más hatósági engedélyekre is figyelemmel 

– 

a) határozatlan, vagy határozott időre, illetve feltétel bekövetkeztéig, 

b) a tevékenység folytatásának, vagy a kérelmező működésének idejére, 

c) egy vagy több alkalomra 

engedélyezhető. 

(4) A névhasználati engedélyben a használat módjára nézve feltételek, kikötések, egyéb 

előírások is megállapíthatók. 

(5) A névhasználat engedélyezése megtagadható, amennyiben a kérelmezett névhasználat 

célja, módja vagy körülményei megtévesztésre alkalmasak, illetve megbotránkozást vagy 

félelmet keltőek. 
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9. § 

(1) A névhasználati engedély az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvényben meghatározottakon túl tartalmazza: 

a) a névhasználat időtartamát, 

b) a névhasználat célját, 

c) a névhasználat módját, 

d) a névhasználat díjmentességére történő utalást, 

e) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, 

f) a névhasználattal kapcsolatos esetleges feltételeket, kikötéseket, előírásokat. 

(2) A névhasználati engedélyek nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A nyilvántartás 

tartalmazza az engedély iktatószámát, a jogosult szerv nevét, székhelyét, névhasználat módját 

és az engedély érvényességének határidejét. 

 

 

 

2. A névhasználati engedély visszavonása 

 

10. § 

(1) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, amennyiben 

a) a kérelmező 

aa) a névhasználatot az engedélyben foglaltaktól eltérő módon vagy célra folytatja, 

ab) az engedélyben meghatározott, a névhasználattal kapcsolatos feltételeket, kikötéseket, 

egyéb előírásokat megszegi, 

b) a 8. § (2) bekezdésben meghatározott okok az engedély kiadását követően következnek 

be. 

(2) A névhasználatot meg kell vonni attól, az e rendelet hatálybalépését megelőzően a 3.§-

ban megjelölt nevet használótól, amennyiben a névhasználat a 8.§ (2) bekezdésbe ütközik. 

(3) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonásával együtt a névhasználatot is 

meg kell tiltani. A név használatától el kell tiltani azt is, aki a 3.§-ban meghatározott nevet 

engedély nélkül használja. 

(4) A névhasználat (1) és (2) bekezdésben rögzített megvonását bármely önkormányzati 

képviselő valamint a jegyző kezdeményezheti a polgármesternél. 

11. § 

Az engedély nélküli, vagy az engedély kiadásának megtagadása ellenére folytatott 

névhasználatot meg kell tiltani. 

 

II. Fejezet 

Bükkszentkereszt község címere 

1. A község címerének leírása 

12.§ 

A község címere: 

Álló, háromszögletű, vörös színű katonai pajzs, amelynek mezejében fent (heraldikailag) jobbról 

üvegpohár, balról kereszt, lent pedig mészégető kemence lebeg: mind a három címerkép ezüst (fehér) 

színű. A címerpajzsot nyitott arany (sárga színű korona fedi, amelynek lombja bükkfalevél alakúak. A 

címerpajzsot mindkét oldalról mint címertartók, természetes bükkfaágak övezik. 

A címert a jegyzőkönyv  1. melléklete tartalmazza. 
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2.  Bükkszentkereszt Község címerének használata és a használat engedélyezése 

13.§ 

(1) Bükkszentkereszt Község címere az e rendeletben szabályozott módon, kizárólag a községre utaló 

jelképként és díszítő elemként használható, amely hatósági eljárás során bélyegzőlenyomaton nem 

alkalmazható, és Magyarország címerének használatát nem helyettesítheti. 

(2) A községi címer engedélyhez nem kötötten használható az alábbi esetekben: 

a) az Önkormányzat meghívóin, 

b) az Önkormányzat, annak képviselő-testülete és bizottságai felhívásain, programjain, tervein, 

kiadványain, és tevékenységük során használt levélpapíron, a nem önkormányzati szervekkel kötött 

együttműködési megállapodásokon és szerződéseken, 

c) a protokolláris rendezvényeken, 

d) a község történetével, életével, fejlődésével foglalkozó kiadványokon és a községre utaló 

emléktárgyakon, képeslapokon, 

e) az önkormányzat, a képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, alpolgármesterek, helyi 

önkormányzati képviselők, jegyző és önkormányzati tisztségviselő által készített levélpapíron 

fejlécként, 

f) az önkormányzat által alapított díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető és 

emlékérmeken, 

g) ünnepségeken, rendezvényeken, 

h) nemzetközi kapcsolatokban és idegenforgalmi propagandában, 

i) a község kiemelkedő rendezvényein, jelentősebb kulturális és sportrendezvények 

emléklapjain, jelvényein, érmein, 

j) az önkormányzat hivatalos honlapján és hivatalos lapjában, 

k) az önkormányzat zászlaján, annak változatain, 

l) községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más protokolláris célt 

szolgáló helyiségeiben, önkormányzat intézményei bejáratánál, vezetőinek irodáiban 

m) a Bükkszentkereszti  Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

tisztségviselői részére kizárólag protokolláris felhasználásra készített levélpapír fejlécén, a 

polgármester, alpolgármester, a jegyző, az önkormányzati képviselők és az önkormányzati 

intézmények vezetői részére készített névjegykártyákon. 

 (3) Bükkszentkereszt község címere - a (2) bekezdésében szabályozott eseteket kivéve - 

más szerv, vagy magánszemély részéről csak külön engedély alapján használható fel: 

a) idegenforgalmi és propaganda kiadványokon, 

b) egyéb, kereskedelmi forgalomba kerülő termékeken, ajándéktárgyakon, 

reklámkiadványokon,  

c) épületek homlokzatán, 

d) egyéb esetekben. 

 (4) A (3) bekezdésben szabályozott esetekben történő felhasználásra - a felhasználó 

kérelmére - a polgármester ad engedélyt, amely eljárásra az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

3. Bükkszentkereszt község címere használatának engedélyezésére vonatkozó eljárási 

rend 

14. § 
 (1) A címer használatára vonatkozó eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét), 

 b) a címerhasználat célját, módját, 

 c) az előállítani kívánt mennyiséget, 

 d) terjesztés, forgalomba hozatal módját, 
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 e) a használat időtartamát, 

 f) a címerrel díszített tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképét). 

 (2) Az önkormányzat címerének használatát átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezi. 

 (3) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben leírtakra 

vonatkozó döntést, melyben a használattal és forgalomba hozatallal kapcsolatos egyéb kikötések is 

rögzíthetők. 

(4) Az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő felhasználás esetén az 

engedély visszavonható. 

 (5) A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet. 

 

 

4. Bükkszentkereszt község címere használatának korlátai 

 

15.§ 

(1) Nem használható a címer: 

  a) közerkölcsöt sértő kiadványokon, tárgyakon, 

     b) mások jogait, a köz érdekét vagy nyomós magánérdeket sértő módon, 

  c) politikai szervezet és jelöltet állító civil szervezet tevékenysége során, valamint 

szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin. 

 (2) Az állami és községi címer együttes használata esetén Magyarország címerének - 

különösen elhelyezésével, méretével - elsőbbséget kell biztosítani. 

 

5. Bükkszentkereszt község címere ábrázolásának módjai 

 

16. § 

 

(1) Bükkszentkereszt község címerét kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni. 

(2) Nyomdai úton történő előállítás esetén a címer fekete-fehér színben is felhasználható és a címer 

kizárólag a tárgy anyagának a színében (fém, bőr, fa stb.) is megjelenhet. 

 

 

 

III. Fejezet 

A község zászlaja 

1. A község zászlajának leírása 

17. § 

 

(1) A zászlólap – 2:1 arányú, álló formátumú, 100x200 cm-es – fehér zászlóselyem. Az Önkormányzat 

címere a zászlólap középső részén foglal helyet, a zászlólap körbe aranyszegély díszítéssel. 

2. A zászló használata 

18. § 

 A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos 

változatai használhatók: 

a) hivatalos állami ünnepek alkalmával, a Magyarország zászlajával együtt, 

b) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más hivatalos 

zászlókkal együtt, 

c) a képviselő-testület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén 
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d) nemzeti, megyei, illetőleg helyi gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbocra 

eresztve, 

e) minden a községgel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen. 

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

19. § 

 (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 (2) Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának a települési címer és zászló 

használatának rendjéről szóló 6/1995. (IV.27.) önkormányzati rendelete. 

 

 

 

 

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

               alpolgármester                                                              jegyző 

 

10/2019 (VII. 31) Önkormányzati Rendelet  

1. melléklete 
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4. napirendi pont: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag   vásárláshoz  

                               kapcsolódó  támogatás igénylése tárgyú 77/2019.(VII.11) önkormányzati   

                               határozat módosítása 

                               Előadó: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző  

 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy 2019. július 11. napján a képviselő-testület 

már döntött arról, hogy benyújtja a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra az 

igényt. Az akkor hozott határozat csak annyiban módosul, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlásra 

hívta fel az önkormányzatot, hogy szerepeljen benne az igényelt mennyiség, és az is keménylombos 

tűzifa a választott támogatás fajtája. Ennek megfelelően ismerteti a határozat tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

………/2019  (VII.31) Önkormányzati Határozata 

 

(TERVEZET) 

 

Tárgy:  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag    vásárláshoz kapcsolódó  támogatás 

igénylése tárgyú 77/2019.(VII.11) önkormányzati  határozat módosítása 

 

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 igényelt mennyiség: 150 m3 

A választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa. 

 

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 

83/2019  (VII.31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag    vásárláshoz kapcsolódó  támogatás 

igénylése tárgyú 77/2019.(VII.11) önkormányzati  határozat módosítása 
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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 igényelt mennyiség: 150 m3 

A választott támogatás fajtája: keménylombos tűzifa. 

 

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 

 

 

5. Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

             dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy vételi ajánlat érkezett a az önkormányzat 

tulajdonában álló Völgy utca 5. számú, 1305/10 helyrajzi számú ingatlanra. Ennek az ingatlannak az 

árát a képviselő-testület az 51/ 2019 (IV.24) önkormányzati határozatával 3, 7 millió forintban 

határozta meg. Az önkormányzat erre kapott vételi ajánlatot dr. Farkas András Csabától 3,5 millió 

forintról.   

 

(A vételi ajánlat a jegyzőkönyv 6. melléklete.) 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy várja a képviselő-testület álláspontját arra 

vonatkozóan, hogy eladásra kerüljön-e sor 3, 5 millióért, vagy kitart a 3,7 millió forintos vételár 

mellett az önkormányzat.  

 

Orliczki Attila képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy 

korábban 4 millió forintra becsülte fel az értékbecslő az ingatlant, a testület a fenti határozatával szabta 

a 3, 7 millió forintos vételárat.  

 

Négyesi Bernadett képviselő előadja, hogy ő elfogadná a 3,5 millió forintos árat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy szerinte maradjon a 3, 7 millió forint az ár.  

 

Szolnoki Csaba képviselő javasolja, hogy az önkormányzat írja meg a vevőnek, hogy mennyire volt 

felértékelve, és az ár 3, 7 millió forint.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

 

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

határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2019  (VII.31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  A Bükkszentkereszt Völgy utca 1305/10 helyrajzi számú ingatlanra tett vételi ajánlat 

elutasítása 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszt Völgy utca 1305/ 10 helyrajzi számú ingatlanra dr. Farkas András Csaba  1132 

Budapest, Visegrádi u. 25. FSZ/4 sz. lakos által 3, 5 millió forintban tett vételi ajánlatot elutasítja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntés közlésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

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

rezsicsökkentéssel kapcsolatban felvette a kapcsolatot az erdészettel. 3, 98,- Ft –ot kell kifizetni. Most 

fogja felvenni a kapcsolatot a Prímagázzal is. Azért nem sietteti ennek a kifizetését, mert a külterületi 

utak felújítása pályázatba betett az önkormányzat több mint 3 millió forintot, mert a pályázat 

utófinanszírozású. Ennek az elszámolása után visszakapja az önkormányzat ezt a pénzt. Minden 

számla ki van fizetve, így van az önkormányzat számláján 3, 4 millió forint, amiből gazdálkodni lehet.  

Az ifjúsági tábor bevételeiből ki lehet egészíteni ezt az összeget, és akkor augusztus 2. felében 

történne meg. Minden nagyobb számlát kifizetett az önkormányzat. 600 ezer forint a göngyölt 

adósság. Ha a Prímagáz nem fog számlát jóváírni, minden olyan lakost ki kell értesíteni, hogy más 

valamit válasszanak. A legnagyobb tétel a tűzifa, 2, 8 millióért.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy szintén kapott egy kérést az önkormányzat 

dr. Sifter Ágnestől és Sifter László Pétertől, akik korábban a Kék Sólyom Vendégház vételétől 

elálltak.  

 

Ismerteti a kérelmet.  

A Kérelem a jegyzőkönyv 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a kérelemnek utánajárnak, és tisztázni 

fogják. A kérelmezőknek van itt kötődésük Bükkszentkereszthez. 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy augusztus 8-án idegenforgalmi fórumot 

szervez  a közösségi házba Bükkszentkereszt idegenforgalmának jelene és jövője címmel. 

Elképzelések vélemények tapasztalatok megosztása, minden szállásadó és vállalkozó meghívót fog 

kapni.  

 

Négyesi Bernadett képviselő előadja,  hogy  egy nyertes pályázata van az önkormányzatnak, amelyet 

szeptember 30. napjáig kell elkölteni. 

 

 Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy Nyitott kapuk éjszakáját szervezne az 

önkormányzat, egy gasztrorendezvény lenne. Ezt a nyertes pályázatot nem lehet a gombanapra 

fordítani, mert mindenképpen el kell költeni szeptember 30-ig.  

A gombafesztivál a választás előtti hétvégén lenne megtartva, október 5-6. Erre is van nyertes 

pályázatunk.  

 

Négyesi Bernadett képviselő előadja, hogy  a közbeszerzés miatt a Nyitott kapuk éjszakájára  és a 

Gombafesztiválra is lehetne 1, 5 millió forintot fordítani. Rendezvényszervezővel kell szerződést 

kötni.  
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 Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy feltétlenül számít augusztus 8-án a 

megjelenésre.  

 

 Orliczki Attila képviselő kéri, hogy a Kossuth utca sarkán a kilátó táblát szedje le az önkormányzat, 

mert félrevezeti a túrázókat.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a pozitívumokat is el kell mondani. A 

gyógynövénynapon a parkoltatás nagyon jól sikerült. Nagyjából annyiba került a parkoltató cég 

munkadíja, mint amennyi bevétel ebből befolyt.  

 

Orliczki Attila képviselő előadja, hogy a Gombanapokon a gombatúráztatást felvállalja szervezni. 

Az anyukám mondta étterem jönne a Gombafesztiválra.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy egy gasztroudvart szeretne létrehozni, mert 

ha egy nagy előadót elhív, akkor az elviszi a bevételt. A fórumon szeretné elmondani, hogy a helyi 

vállalkozók is támogassák a rendezvényeket, mert az ő érdekük is. Ezeket szeretné megbeszélni az 

idegenforgalmi bizottság ülésén is, mely augusztus 6. napján lesz.  

 

 

Más észrevétel nem hangzott.  

 

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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