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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. november 

13.  napján 17.00 órakor tartott  rendkívüli  üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:       Solymosi Konrád Ferenc       polgármester 

                                           Császár István                        képviselő 

                                           Császári Ildikó                       képviselő 

                                           Kömlei Viktor                        képviselő 

                                           Makóné Fenyvesi Tímea       képviselő 

 

    Hiányzik:                      Sziklai Máté                           képviselő 

                                           Szolnoki Csaba                      alpolgármester 

 

                                           dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta            jegyző 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszönti a képviselőket. A képviselő-testületi tagok 

közül Szolnoki Csaba alpolgármester és Sziklai Máté képviselő távolmaradását jelezte. 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat:  
 

1.  Javaslat a Denticum Kft-vel a fogorvosi alapellátás szolgáltatására kötött szerződés 

módosítására 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc  polgármester 

2. A közmeghallgatás témájának és időpontjának megbeszélése 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc  polgármester 

3. Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc polgármester  
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 5 igen szavazattal 0 nem és 0 

tartózkodás mellett elfogadta.  
 

 

1. napirendi pont: Javaslat a Denticum Kft-vel a fogorvosi alapellátás szolgáltatására kötött 

szerződés módosítására 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc  polgármester 
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Javaslat a Denticum Kft-vel a fogorvosi alapellátás szolgáltatására kötött szerződés 

módosítására 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc  polgármester 

 

 

A Denticum Kft - vel 1998. február 3. napján kötött szerződés alapján Bükkszentkereszt és 

Répáshuta lakossága részére a gyermek- és felnőttkorú lakosság együttes fogorvosi 

alapellátását a Kft. látja el. 

Helye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadságtelep 17. 

 

A polgármester ismerteti dr. Miskolci Sándor, a Denticum fogorvosi alapellátásért felelős 

ügyvezetője 2019. 10. 24. napján érkezett kérelmét.  

 

(Jegyzőkönyv 1. melléklete)  

 

Dr. Miskolci Sándorral történt egyeztetés után az az álláspont alakult ki, hogy a Denticum 

Kft. a két önkormányzat hozzájárulásával továbbra is helyettesítéssel oldja meg az ellátást. 

 

A polgármester ismerteti a helyettesítő dr. Krompaszki Patrícia okiratát a fogorvosok 

működési nyilvántartásba vételéről. 

(Jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a szerződés módosításának tervezetét. 

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

(tervezet) 

 

Mely létrejött Bükkszentkereszt, Répáshuta Önkormányzatok, illetve a Denticum Kft. 

között az alábbi feltételekkel: 

 

  1. A szerződésmódosítás indoka a praxist finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő kérése  

 

  2. A szerződésmódosítás tárgya a Denticum Kft által Bükkszentkereszt, 3557 

Szabadságtelep 17. szám alatt működtetett fogászati alapellátási szolgáltatás tartós 

helyettesítése. 

 

  3. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 1998. február 3-án, gyermek- és felnőttkorú 

lakosság együttes fogorvosi alapellátás szolgáltatására létrejött - jelen pillanatban is 

érvényben lévő - szerződést az alábbiakban módosítják: 

- a szerződés 4. pontja értelmében az Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogászati 

alapellátást végző Denticum Kft. alkalmazottjaként (Dr. Miskolci Sándor fogszakorvos 

szakmai irányításával) Dr. Krompaszki Patrícia fogorvos tartós helyettesítést lásson el heti 10 

órában. Heti 3,5 órában az alapellátást dr. Miskolci Sándor látja el.  

 

  4.Az 1998.02.03.-án megkötött szerződés e változtatásokkal érvényben marad. 

 

                      Bükkszentkereszt Önkormányzata képviseletében  

                                                 Polgármester 

 

                        Répáshuta Önkormányzata képviseletében  
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                                               Polgármester                                                                                 

 

                                           Denticum Kft. 

    Dr. Miskolci Sándor ügyvezető, fog-és szájbetegségek szakorvosa, 

                         dento-alveoláris szájsebész szakorvos,  

                    konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa 

 

 
Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta:  

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

116/2019 (XI.13) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a Denticum Kft-vel kötött szerződés módosítása  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Denticum Kft-vel 1998. 02. 03. napján kötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 

 

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 

 

Mely létrejött Bükkszentkereszt, Répáshuta Önkormányzatok, illetve a Denticum Kft. 

között az alábbi feltételekkel: 

  1. A szerződésmódosítás indoka a praxist finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási 

Alapkezelő kérése  

  2. A szerződésmódosítás tárgya a Denticum Kft által Bükkszentkereszt, 3557 

Szabadságtelep 17. szám alatt működtetett fogászati alapellátási szolgáltatás tartós 

helyettesítése. 

  3. A szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük 1998. február 3-án, gyermek- és felnőttkorú 

lakosság együttes fogorvosi alapellátás szolgáltatására létrejött - jelen pillanatban is 

érvényben lévő - szerződést az alábbiakban módosítják: 

- a szerződés 4. pontja értelmében az Önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a fogászati 

alapellátást végző Denticum Kft. alkalmazottjaként (Dr. Miskolci Sándor fogszakorvos 

szakmai irányításával) Dr. Krompaszki Patrícia fogorvos tartós helyettesítést lásson el heti 10 

órában. Heti 3,5 órában az alapellátást dr. Miskolci Sándor látja el.  

  4.Az 1998.02.03.-án megkötött szerződés e változtatásokkal érvényben marad. 

                      Bükkszentkereszt Önkormányzata képviseletében  

                                                 Polgármester 

                        Répáshuta Önkormányzata képviseletében  

                                               Polgármester                                                                                 

                                           Denticum Kft. 

    Dr. Miskolci Sándor ügyvezető, fog-és szájbetegségek szakorvosa, 

                         dento-alveoláris szájsebész szakorvos,  

                    konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa 

  
Határidő: azonnal 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 
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2. napirendi pont: A közmeghallgatás témájának és időpontjának megbeszélése 

                                Előadó: Solymosi Konrád Ferenc  polgármester 

 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy november 29- én, pénteken lenne az idősek 

napja. Javasolja, hogy  november 26-án (kedden)  délután legyen megtartva a közmeghallgatás.  

Ismételten kapott az önkormányzat 2 millió forintot az Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 

kiírt pályázathoz.  A 26-ai ülésre elhívná a Globuly Kft-t, akinek a képviselője az önkormányzat  

költségvetését magyarázná el. Javaslatot tenne a Pénzügyi Bizottság alakítására januártól. Előadja 

továbbá, hogy az idősek napjára kb. 300 főnek lehetne adni valamilyen juttatást. Ki lesz számolva, 

hogy mennyit kapott az önkormányzat 2019. évben szociális ellátásra. Az idősek csak pénzbeli 

juttatást kapnának, csoki és virág most nem lenne. A vacsora knédli lenne pörkölttel.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ő vendéglátózott, ezért véleménye szerint a knédli 

nem jó ötlet.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy krumplis knédlire gondol.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a knédlivel nem lesznek kész konyhán. Pörkölthöz 

jó a krokett.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az élelmezésvezető szerint meg lehet csinálni. 

Nem akar átlagos vacsorát. Kéri a képviselőket, hogy gondolják át, hogy mi legyen a menü. A 

tornateremben lenne megtartva, meghívná a kivitelezőt is, csinálna előtte a képviselő-testülettel  

bejárást.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy egy szombaton kellene a bejárást megtartani.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy szeretné megköszönni Kömlei Viktornak, 

hogy kivitelezőt küldött, akit körbe vitt a településen. Köszöni, hogy a rendkívüli ülésre is össze tudott 

jönni a testület.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdezi, hogy a Trafik Bt kapta a bölcsőde kivitelezését is? 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy nem, de meg fogja hívni a cégeket, legalább 

nyolcat, ezt követően a közbeszerzést a Demeter ügyvédi iroda fogja elvégezni. Aki a legjobb ajánlatot 

fogja adni, az fogja a munkát megkapni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nem biztos, hogy a legolcsóbb mindig a legjobb, 

legyen mögötte szakmai tudás. 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  attól függ, milyen szempontokat írnak ki a 

bírálatnál. Vagy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérőt, vagy az összességében legjobb ajánlatot 

adót választják.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy november 26-án 17.00 órakor tartaná az 

önkormányzat a közmeghallgatást, és egy nagyobb témát javasolna: Bükkszentkereszt jövője 

 

Császár István képviselő kérdezi, hogy kell téma a közmeghallgatásra? Nem jöhetnek bármivel? 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  azért kell téma a közmeghallgatásra, mert az 

egy nyílt testületi ülés, és az is napirendi pontok alapján zajlik.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  
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Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta:  

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

117/2019 (XI.13) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározása  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

közmeghallgatást 2019. november 26. napján 17.00 órakor tartja.  

A közmeghallgatás témája: Bükkszentkereszt jövője.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert a közmeghallgatás időpontjának és témájának 

a kihirdetésével.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester ismerteti, hogy a Szivárványház bérletére vonatkozóan az 

alábbi kérés érkezett:  

 

 Tisztelt  Polgármester Úr! 

 

Előzetes beszélgetésünkre hivatkozva kérem, hogy a "Szivárványház" bérleti díját és a 

használati feltételeket szíveskedjenek megállapítani. 

Az elsődleges cél az általam összegyűjtött tárgyak rendszerezése raktározása. 

 

Tisztelettel: Pap Csaba 
 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy megkereste Pap Csaba, meg kell beszélni, 

kiadja e neki az önkormányzat a kért ingatlant. Át kell gondolni. Ez az a része az épületnek, ahol a 

könyvtár van.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy szeretné megnézni a Trafik Bt kivitelezői 

szerződését a számlákkal, teljesítési igazolásokkal, nyilatkozattal.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy három vagy négy előlegszámla van 

megállapítva. Helyieket bevon alvállalkozóként. A tornaterem külső fedését minél hamarabb. Jövő 

héten a tornateremben felrakják a bordásfalat stb.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nem első osztályú munkát végeznek.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy hívjuk meg a kivitelezőt, az esztétika miatt. 

Fejezze be a munkát, 5 év garanciát vállalt, nyáron az esztétikai hibákat javítsa ki.  

 

Kömlei Viktor képviselő kérdezi, hogy színt nem lehetet volna az iskolába vinni a homlokzatra?  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az iskolaigazgató választotta ki.  
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Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy minél erősebb a szín annál drágább.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy volt valami beázás a csatornánál, amit nem 

lehet számon kérni, mert nem volt benne a pályázatban és szívességből csinálták meg.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a fal kintebb van, mint a csatorna, ha oda folyik a 

víz, a szigetelés le fog peregni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az egész folyamatot ismerjék meg a 

képviselők. 278 Ft+ÁFA volt egyes betonelemek ára 2016-ban, most 600+ÁFA. Az árak elszálltak, 

ezért jó, ha találnak kivitelezőt.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy referenciamunkát kell kérni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy nem akarja a kivitelezőt védeni, nincs 

lekötelezve neki, a település érdekeit nézi nem a kivitelezőét. Minden kivitelező, aki el lett küldve 

eddig, azt ő küldtem el.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy szeretné megnézni minél hamarabb  és a kivitelező 

legyen ott.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy tájékoztatást szeretne a rezsicsökkentő tűzifáról.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a héten elkezdi hordatni az önkormányzat. Ez 

500 ezer forintba fog kerülni, minden házba ki lesz szállítva.   

 

 Császári Ildikó képviselő előadja, hogy 500 Ft-ot nem sokallta senki, hogy odaadja.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy falutévét vissza kell indítani. Ha a falutévét 

beindítják mindenki tájékozódik. Az idősebbek arról tájékozódtak korábban.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy kell egy időpont ehhez. 

 

Császár István képviselő előadja, hogy idegenforgalmi  bizottsági ülés is legyen.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  kéri a képviselő-testületet, hogy, küldjék át 

emailen, hogy kit hívjanak meg. 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy  a kommunikáció javuljon, legyen egy határidő mikor 

valósul meg.    

 

Császár István képviselő előadja, hogy a honlap és a facebook oldal is legyen. A honlapon nem 

működik a szociális tűzifáról szóló hirdetmény. Hibát jelez. A honlap 2011-ben lett kialakítva, azóta 

ugyanolyan a felépítése. Lehetne rajta változtatni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az ifjúsági tábornak is lesz facebook oldala és 

honlapja.  

 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ragaszkodna ahhoz, hogy megnézzék, hogy áll a feljelentés. 

Érzi a nyomást, hogy azért kaptak ilyen bizalmat a választóktól, mert a múltat le kellene zárni, és ezt 

meg kell oldani. Legyen egy konkrét idő, mikor jön el egy ügyvéd.  

 

 Császár István képviselő kérdezi, hogy a Szirmai Zsuzsanna könyvvizsgálói anyagát megkaphatják- 

e a képviselők.  
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy igen. 

 

 Császár István képviselő kérdezi, hogy a tárgyi eszköz leltár meg van már? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy folyamatosan zajlik.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy érzi azt a hátteret a választókon, hogy várják, hogy mi lesz a 

feljelentéssel.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta képviselő előadja, hogy  ebben dönteni kell a képviselő-

testületnek.  

 

 Császár István képviselő előadja, hogy meg kell ismerni a pénzügyi helyzetet, mert nem látnak 

tisztán.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy az ingatlan eladás pillanatnyilag pótolja a hiányt, 

de a hiány az hiány marad.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy a költségvetésben csak 25 millió van betéve tervbe. Az a Kék 

Sólyom ára. De több ingatlan került eladásra, akkor a másik 3 ingatlan bevétele nincs tervezve.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta képviselő előadja, hogy    mert a költségvetésben csak az első 

féléves beszámoló szerinti számok szerepelnek.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy  ha a többi ingatlan is eladódott, akkor kell, hogy legyen 

plusz pénz.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy voltak plusz kiadások is.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy  akkor a Kék Sólyom Vendégház  vételárából ki lett fizetve 

15 millió, és még 10 millió kell dec. 31-ig. A terményes eladásánál az egy éves fizetési határidő 

hogyan alakult? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy így döntött a képviselő-testület. 

 

Császár István képviselő előadja, hogy soknak találja az egy éves fizetési határidőt, amikor az 

önkormányzat rossz anyagi helyzetben van.  

 

Császár István képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy egy év 

fizetési határidőről a képviselő-testület döntött.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy nagyon komoly pénzek lettek betéve a 

táborba, és még szükséges is.  

 

Császár István képviselő kérdezi, hogy megéri betenni? Mennyit hoz pluszban a tábor évente, hogy 

megérje 20-25 milliót beletenni? 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy utána még folyamatosan kell beletenni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy vendég volt bőven.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy bevétel is volt bőven és munkahelyeket 

teremt.  
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Császár István képviselő előadja, hogy amit pluszba betesz az önkormányzat, az nem jön vissza.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy szerinte tovább kell fejleszteni. Zuhanyzó, WC 

fontos lenne, mert nem mindegy, hogy 2000 Ft-ért vagy 4000 Ft-ért a szállás.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ha az éves nyitva tartás meg lenne oldva, 

akkor duplázódna a bevétel. Féléves nyitva tartással kell az éves béreket kitermelni. A dolgozók 

dolgoznak éjjel nappal hétvégén is nyáron.  

 

Császár István képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  nyáron 

sokat dolgoznak a dolgozók, akár  16 órát is. Több évre visszatérő csoportot is be kellene szervezni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a nyugdíjasok után semmi fizetnivaló nincsen, az 

önkormányzat kft-hez be lehet őket jelenteni. Ha alkalmival van bejelentve, 1000 Ft-ba kerül naponta. 

2019. január 1-től nincs szociális hozzájárulási adó.  A nyugdíjas is jobban jár. Az önkormányzatnak 

nem kerül egy forintjába sem.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ő nem pénzügyes, ezt egy pénzügyesnek 

kellene tudni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy egy pénzügyes ezzel nem biztos, hogy tisztában 

van.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a pénzügyesnek ezekkel tisztában kell lenni.  

 

Császár István képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy 
részvényekkel kapcsolatban még nem történt eladás. Az ára nem fog lemenni. A héten el lesz indítva a 

részvényeladás.  

 

  

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy az önkormányzat kft-ben mindenféle 

tevékenységet kell behozni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ebben az évben egy kft taggyűlést is össze 

kell hívni, mert az ügyvezető nyugdíjba megy, és szeretne másik ügyvezetőt.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nyugdíjasként díjmentesen is elláthatná a 

feladatokat, de olyat kell kijelölni, akinek van főállása. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a kampány során azt képviselte minden 

képviselő, hogy változás kell. Neki is az a véleménye, hogy jöjjön az új generáció, valós tudással.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy a bükkszentlászlói útpadka rendbetétele szükséges lenne még 

a tél előtt. A közútkezelőnek kellene. Ezt az utat mindenki használja, és így balesetveszélyes 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a buszmegálló is katasztrofális, mert a víz megáll a 

buszmegállóban.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, 

hogy a járda már önkormányzati kezelésben lesz.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a járdaszegélyek is hiányosak.  

 

 Császár István képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy  nyert 

az önkormányzat 3 millió forintot a Magyar falu pályázaton. Adaptereket fog vásárolni az 
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önkormányzat a traktorra, és a hó eltakarítás is meg lesz oldva. Hómarót is vásárolni szeretne. 2 traktor 

van. A nagy traktorra is kell egy hótolót vásárolni, gépiesíteni kell. Az utakat, járdákat, parkokat 

rendbe kell tenni, ha idegenforgalmat szeretne a település 

 

Császár István képviselő kérdezi, kinek a feladata a járdákon a hó eltakarítás? A házak előtt a 

tulajdonosnak kellene, nem lehetne-e büntetést kiszabni, ha nem takarítják. A gyerekeknek az úton 

kell menni, mert a járda használhatatlan.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy gépiesíteni kell, és takarítani. Szárzúzót is 

venni kellene.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a buszvégállomáson nagy eső után a Vidurról 

lemosódó vastag zúzalékot el kellene takarítani. Nagy eső esetén a vízakna fedele felemelkedik, és a 

szemetet mossa ki a víz.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a vízbekötések nem olyan mélységekben 

vannak, amilyenben lenni kellene. Ennek a helyrehozatala óriási költség. Útpadkákat kellene építeni, 

mint a Bem utcán. Ha mindkét oldalon lenne ilyen útpadka, a víz elvezetése megoldódna. Az 

önkormányzat beadott 65 millió forintra csapadékvízelvezetésre pályázatot, ebbe benne lenne a 

Szabadság telep és a Jókai utca.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a Táncsics utca is legyen benne. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az nem lesz benne.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a Táncsics utca Rózsahegyiékig van begyűrűzve, 

onnan az alja úgy maradt.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy az útszéli parkolásra szeretne megoldást. Valamilyen 

szabályozás kellene, mert télen a havat sem tudják az úton parkoló autóktól eltolni.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy a képviselő-testületnek a helyi közügyek 

rendezésére lehet rendelet alkotni. A helyi rendeletben lehet szabályozni, ha magasabb jogszabállyal 

nem ellentétes.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy szeretné, ha ez szabályozásra kerülne.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy erről korábban is volt szó. A Dorongósi úton 

a traktor majdnem eltolt egy teljesen behavazott autót, mert a sofőrkésőn vette észre, hogy kocsi is van 

a hó alatt.  

 

Kömlei Viktor képviselő kérdezi, hogy van-e az önkormányzatnál olyan, hogy mozgóárus, és aki  

fizet területhasználati díjat? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy volt már erről szó korábban, és a Family Frost 

bemutatta, hogy ő legálisan árul itt.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a többi árus fizet ide területhasználati díjat. 

Szeretne komoly piacteret létrehozni. Sok árus esetén ebből bevétel is lehet. Adventi vásár 

próbálkozás is volt, de nem volt sikeres. Adventi gyertyagyújtás meg lesz szervezve, pogácsával, 

teával stb.  

 

Császári Ildikó képviselő kérdésére Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a 

könyvtár átadására december elején kerül sor.  
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 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ha Matiscsák László elmegy nyugdíjba, 

szorgalmazni kellene, hogy a Borostyán  éttermet adja bérbe.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy tudomása szerint május 1. napjával akarja 

bérbe adni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy célszerű lett volna esetleg jó tél esetén hamarabb 

is.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy többen megkeresték, több embernek adott 

telefonszámot. Egy emberrel sem tudtak megegyezni. Volt arról szó, hogy az ilyen ingatlanok a sétáló 

utcán az ilyen ingatlanokat kényszerítették, hogy vagy bérbe adja, vagy üzemeltesse a tulajdonos, vagy 

külön adót vetettek ki.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ennek utána kell nézni. Most az egyetlen étterem 

nem tudja ellátni az ide érkező vendégeket, és emiatt elmennek Répáshutára vagy Lillafüredre.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy Bükki vendégasztalnál is vannak  a 

szomszédok által felvetések. Minden próbálkozást segíteni kell. A Borostyánba is olyan ember 

kellene, aki profi. Nincs a településen egy fagylaltozó, szórakozási lehetőség sem.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a fiataloknak kellene hely.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ezért aggályoskodik a Szivárványház bérbeadásával 

kapcsolatban, mert az az egyetlen hely, amit még ilyen célra használni lehetne.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a volt Rusztik éttermet kellene erre használni. 

Egy bejárást kell tartani.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.   

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester az ülést bezárja.  

 

  

k.m.f. 

 

 

         dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta             Solymosi Konrád Ferenc  

                    jegyző                                                                           polgármester 

 

 
 


