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Jegyzőkönyv 

 

 

 

Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 

október 10. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 

   Császár István   képviselő 

                                    Galuska Balázs            képviselő 

                                    Orliczki Attila  képviselő 

                                    Szászné Sándor Erika képviselő 

    Szolnoki Csaba                     képviselő 

   dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

  

 

            

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

            Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

A napirendi pontot a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

A polgármester előadja, hogy a Svájci-Magyar együttműködési program keretében 

„Azbesztcementalapú ivóvíz fővezeték cseréje Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kistérségi 

településein a GW Borsodvíz Kft szolgáltatási területén” című pályázathoz kapcsolódó EU 

Önerő Alap támogatáshoz 23 137 288,- Ft saját forrást kell biztosítani a költségvetésben.  A 

jelenlegi információk szerint a saját forrást a BM EU Önerő Alapból meg lehet pályázni.  

 

Javasolja a határozat meghozatalát.  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

104/2013.(X. 10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében „Azbesztcement anyagú 

ivóvíz fővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW- Borsodvíz Kft. 

szolgáltatási területén” című pályázathoz kapcsolódó EU Önerő Alap támogatáshoz 

szükséges saját forrás biztosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az EU Önerő Alap támogatás 

benyújtásával kapcsolatban az SH/3/11 projekt számú „Azbesztcement anyagú ivóvíz 

fővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW- Borsodvíz Kft. szolgáltatási 

területén” című pályázathoz saját forrásként 23 137 288,- Ft összeget a  költségvetésében 

biztosít.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy az 57/2013 (X.04) BM rendelet alapján a helyi 

önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra adhatnak 

be igényt. Bükkszentkereszt 88 m3 tűzifát igényelhet.  

Ehhez az önkormányzatnak 223 520,- Ft saját forrást kell biztosítania. 

Javasolja a támogatási igény benyújtását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

105/2013.(X. 10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatás igénylése. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz az 57/2013 (X.4) BM rendelet alapján 

támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

A támogatás igénybevételéhez az Önkormányzat 223 520, - Ft  összegű saját forrást biztosít. 

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

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. 10. 15. 
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Ezt követően a polgármester előadja, hogy mint korábban már tájékoztatta a testületet az 

önkormányzat részben tulajdonosa a bükkszentkereszti 276/2 helyrajzi számú 6688 m2  

beépítetlen területnek. Az önkormányzat tulajdonában 2724 m2 van. A 3965 m2 tulajdonosa 

Lakatos Gellért, aki jelezte, hogy 3 M Ft-os vételáron eladná a tulajdoni részét.  

Azóta tovább tárgyalt Lakatos Gellérttel, végül 2,5 M Ft-ért hajlandó eladni.  

A fizetési feltétel 300 000,- Ft kifizetése az adásvételi szerződés aláírásakor, a fennmaradó 

rész kifizetésének legkésőbb 2013. december 13. napjáig meg kell történnie.  

dr. Novák Zoltán ügyvéd elkészítette a szerződést, aláírásához a képviselő-testület határozata 

szükséges.  

A polgármester ismerteti az adásvételi szerződést.  

(jegyzőkönyv melléklete) 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

106/2013 (X. 10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a bükkszentkereszti 276/2 helyrajzi számú ingatlan résztulajdonának megvásárlása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

adásvételi szerződést Lakatos Gellérttel az ismertetett  tartalommal (jegyzőkönyv melléklete) 

megköti.  

Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2013. október 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

 

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

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

         Jámbor Flórián                                                                  dr. Hegyközi Béla 

            polgármester                                                                    címzetes főjegyző  

 


