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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 

26. napján 18.00 órakor tartott nyílt üléséről. 

 

Helye:                                Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:        Solymosi Konrád Ferenc       polgármester 

                                           Szolnoki Csaba                      alpolgármester 

                                           Császár István                        képviselő 

                                           Császári Ildikó                       képviselő 

                                           Kömlei Viktor                        képviselő   érkezett: 18. 30 órakor  

                                           Makóné Fenyvesi Tímea       képviselő 

                                           Sziklai Máté                           képviselő 

                                           

 

                                           dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta            jegyző 

Meghívottként: 

                                          Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

                                          Önkormányzat elnöke 

 

                                          Orosz István Globuli Hungary Kft tanácsadója 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszönti a képviselőket és a Globuli Hungary Kft 

tanácsadóját, Orosz Istvánt. Felkéri, hogy az önkormányzat gazdasági helyzetéről egy átfogó jellegű 

tájékoztatást tartson. 

 

Orosz István tanácsadó előadja, hogy az államháztartási törvény az önkormányzati konszolidációt 

követően erőteljesen megszigorodott. Egyedi feltételek alapján lehet hitelt felvenni, a mozgástér 

beszűkült. Ezt a beszűkülést az elszámolások rendszerén keresztül hajtották végre. Ez azt jelenti, hogy 

ad pénzt az állam az önkormányzatnak, de megmondja, mire lehet felhasználni. Ha nem célzottan van 

felhasználva, akkor vissza kell fizetni a támogatást. 2016 -17 -18-ban előforduló számviteli fegyelem 

megsértése miatt még büntetést is kiszabott a kincstár. Emiatt a költségvetés hosszabb ideje nem 

stabil. Egy viszonylag stabil önkormányzat lehetne, évenként 50 millió saját adóbevétele van, amivel 

az önkormányzat mozogni tud. A többi támogatás címzett támogatás. A működtetésre 2 csoportra van 

finanszírozás az államigazgatási feladatokra és a településüzemeltetés elvégzésére. Megszüntette a 

költségvetési törvény a létszámgazdálkodást. Ez olyan indokot is hoz, hogy kevés a normatíva  

7 fő van a közös hivatalnál, 10 milliót hozzá kell tenni, hogy normális bér legyen, ami így sem 

versenyképes. Az év közepén egy belső vizsgálat feltárta, hogy a költségvetésben 20 millió hiány van. 

Elköltötték másra, számlával le van fedve, de nem lehet hová tenni. A költségvetés részeiben egyik 

jelentős tétel ebben az évben, hogy közel 600 millió forint az összevont önkormányzat költségvetése. 

600 millió forint, de van pénzmaradvány is, ez a nyolc megnyert pályázat és ebből 6 a kincstárnál 
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közel 300 millió forint. A 8 pályázatban volt 2 pályázat, ami utólagos elszámolású, és önrésszel kellett 

rendelkezni, 20 millióval az egyikhez. Ezzel nem számol a költségvetés. Ebből eredően a pénzkészlet 

295 millió forint volt 2019. január 1, de a könyvek 275 milliót mutatnak ki. A bankszámlaegyenleget 

nézik, 20 millióval több van. Így 40 millió forint volt az az összeg, amelyet az önkormányzatnak meg 

kellett finanszíroznia 2019-ben. A polgármester úr jó előterjesztése volt az éven belüli hitel, hogy az 

önrészből eredő 20 millió forintot, amit az önkormányzat már kifizetett, de az elszámolás miatt nem 

kapta meg, áthidalja a likviditást. Az ingatlan értékesítéséből bejövő 25 millió pótolhatja azt az 

összeget, amely nem célirányosan lett felhasználva. A pénzmaradványt, amit 2017-től hoz, meg 

kellene keresni, hogy vagy kétszeresen számoltak el valamilyen költséget, hiszen 20 millióval több a 

pénz, mint amennyinek lennie kellene. Ezt miniszteri engedéllyel lehet kérni, önrevízióval. Tudni 

kellene, hogy mi ez a hiba, és helyre tenni. Ebben a helyzetben volt két rekis pályázat 27 millióról, de 

felét fogja megkapni az önkormányzat, melynek speciális a könyvelése. Meglepő más 

önkormányzathoz viszonyítva, hogy a képviselők felelősséget vállalnak mely erkölcsi és anyagi 

felelősség, ezért biztatja a képviselőket segítségkérésre.  

 

Kömlei Viktor képviselő megérkezik: 18.30 kor.  

 

Orosz István tanácsadó előadja, hogy a gazdálkodás feltételei jó adottságokkal bír. A pályázatoknál 

döntő részében a pályázatíró kezébe kerül a munka, igényelni kell, hogy mi legyen benne a 

pályázatban. Az önkormányzati kft hasznosításával is lehet élni, például ÁFA visszaigényléssel. 

Ezeket a lehetőségeket figyelembe kell venni. Amelyek piachoz kapcsolódnak élni kell a lehetőséggel. 

Az ez évi költségvetés módosítva lett. Az óvoda és a konyha feltételeihez nem lehet hozzányúlni, mert 

ha nem adja az önkormányzat a pénzt át, az államnak vissza kell fizetni. Nehéz gazdasági év van az 

önkormányzat mögött, ezt követően egy kiegyensúlyozott gazdaság lehet a településen.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester köszöni a tájékoztatást: Bízik benne, hogy a jövőben is 

számítana az önkormányzat a tanácsadói munkájára. 

 

Orosz István tanácsadó előadja, hogy 2 napot kellene arra fordítani, hogy végigmenjen az 

önkormányzat, hogy a feladatokra kiadta e ezekre a támogatást az önkormányzat. Február közepéig 

pedig a pénzmaradványt kellene rendezni, hogy a zárszámadás rendben legyen. Ha a pénzmaradványt 

megnézik, egyeznie kell a pénztár és a bankszámlákkal. Most csak azt tudja mondani, hogy ezt el kell 

fogadni, azonban ez nem igaz. 2 napos egyeztető munka kellene.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az elindított garanciális lépésekkel normális 

gazdasági működést szeretne. Van több képviselő, aki először képviselő, ezért az elkövetkezendőkben 

sok munka lesz. A jövőre nézve van mit helyre tenni főleg a könyvelés terén. Köszöni a tájékoztatót.  

 

Orosz István tanácsadó távozik 18. 40-kor.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy forintra egyezni kellene mindennek. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy januárban a költségvetést jól meg kell 

tervezni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy fontossági sorrendet kell felállítani, bérek stb. 

utána rendezvények.  

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 

valamennyi képviselő jelen van. Ismerteti a meghívó alapján kiküldött napirendi pontokat:  

 

 

Napirendi pontok:  
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 1.)    Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(I.17) önkormányzati rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

2.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi 

munkatervének elfogadására 

 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

3.) Javaslat a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolójának 

elfogadására 

Előterjesztő: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

 

4.)   Javaslat Bükkszentkereszt  Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti  Szlovák 

Nemzetiségi Óvoda és Konyha  valamint a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2017. évi pénzügyi utóellenőrzés intézkedési tervének elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

5.) Javaslat a a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

Előterjesztő:  Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

6.) Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

 

7.)   Javaslat a helyi adókról szóló rendeletek módosítására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc , polgármester 

 

8.)  Javaslat  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által fenntartott Bükkszentkereszti 

Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha főzőkonyháján alkalmazott nyersanyagnorma 

meghatározására, a gyermekétkeztetésért és szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak 

meghatározásáról szóló rendelet megalkotására, valamint az alkalmazotti és vendégebéd 

térítési díjának meghatározására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

9.)   Javaslat  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Község Képviselő-testületének a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 10.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata részéről történő folyószámlahitel 

igénylésére 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

  

11.) Javaslat a Bükkszentkereszt belterület 276/1 hrsz. alatt lévő „kivett vendégház” 

megnevezésű ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

12) Javaslat a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

települési támogatásról szóló 3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati rendeletének módosítására 

 

13) Egyebek 
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 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 
Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a 4. napirendi pont címe adminisztrációs hiba 

miatt helytelenül lett a meghívóban feltüntetve. Ismerteti a 4. napirendi pontot helyesen:  

 

4.)   Javaslat Bükkszentkereszt  Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti  Szlovák Nemzetiségi 

Óvoda és Konyha  valamint a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal  Magyar 

Államkincstár által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kéri a képviselő-testületet a napirendi pontok elfogadására, a 

4. napirendi pont fent ismertetett módosításával. A módosított napirendi pontokat a képviselő-

testületváltoztatás nélkül 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta.  

 

 

1. napirendi pont:  Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

     Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(I.17) önkormányzati  

     rendeletének módosítása 

                               Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2019 (I.17.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatok működésének szervezeti kereteit és rendjét, néhány garanciális szabályon túl 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény keretjelleggel szabályozza és a képviselő-

testület működése tekintetében az alapvető, garanciális szabályokat határozza meg. Ezen túl a 

szabályozás konkrét, gyakorlati működéshez igazodó rögzítése az önkormányzatok képviselő-

testületeinek feladata.  

A szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ.) tehát valamennyi önkormányzat 

számára a működés alapdokumentuma, amelyben mindazokat a legfontosabb rendelkezéseket rögzítik, 

amelyek meghatározzák az önkormányzat szerveit, feladatait, a testület működését érintő részletes 

szabályokat, és a magasabb szintű jogszabályok által előírt mindazon rendelkezéseket, amelyek helyi 

szinten történő szabályozása elengedhetetlen. 

Bükkszentkereszt község képviselő-testülete megalkotta a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

1/2019 (I.17.) önkormányzati rendeletét, melyet a jogi szabályozás, a joggyakorlat, az SZMSZ 

hatályosulása során szerzett tapasztalatok figyelembe vételével áttekintettünk, illetve felülvizsgáltunk, 

és amelynek eredményeként a jelen előterjesztésben megfogalmazott módosításokat terjesztem elő. 
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Önkormányzatunk  pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

 1. ”Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című MFP-KKE/2019. kódszámú, 

 2.  „Óvodaudvar fejlesztése” című MFP-OUF/2019 kódszámú, 

3.  „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”  című MFP-ÖTU/2019 kódszámú pályázati kiírásra. 

Mindhárom pályázat támogatott. 

 

Rendelet-tervezet 1.sz. mellékletének módosításához: 

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 

A jelen előterjesztés mellékletét képezi a rendelet-tervezet szövege, valamint a jogszabály szerint 

kötelező hatásvizsgálat és indoklás is.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az SZMSZ-t a csatolt rendelet-

tervezetben foglalt javaslatnak megfelelően módosítani szíveskedjen. 

 

Tájékoztató a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a által előírt előzetes 

hatásvizsgálat eredményéről 

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:  

  

1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019.(I.17.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

2. Az önkormányzati rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása:  

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezet 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetését nem érinti.  

b) Környezeti és egészségi következmények: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek környezetet és 

egészséget befolyásoló következménye nincs.  

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása az 

adminisztratív terheket csekély mértékben növeli. 
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 d) Egyéb hatás: Az önkormányzati rendelet-tervezetnek egyéb, kimutatható befolyásoló hatása nincs.  

3. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei: A rendelet-tervezet elfogadása elősegíti a Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat működésének jogszerűségét.  

4. Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételeket a Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzat számára rendelkezésre álló személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi kapacitás 

biztosítja.  

Az SZMSZ módosítás részletes indoklása: 

A támogatott pályázathoz kapcsolódó támogatói okirat tartalmazza a támogatási cél kormányzati 

funkcióját és kódját, melyet alkalmazni kell a pályázat könyvelésénél. Tekintettel arra, hogy a 

kormányzati funkciók nem szerepelnek Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatában (a szabályzat 1. melléklete tartalmazza az alkalmazható kormányzati 

funkciókat) ezért indokolt a szabályzat módosítása. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2019.(………) Önkormányzati Rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

1/2019 (I.17) Önkormányzati rendelet módosításáról 

(tervezet) 

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1§  

A rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:  

1. melléklet  

Kormányzati funkciók: 

Korm. funkció:  Megnevezés: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
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041232 Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás 

041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

062020           Településfejlesztési projektek és támogatások 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődési – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

107051 Szociális étkeztetés  
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2 §  

Ez a rendelet a kihirdetés  napján lép hatályba.   

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

                             polgármester                                                              jegyző 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2019.(XI.26) Önkormányzati Rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

1/2019 (I.17) Önkormányzati rendelet módosításáról 

  

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

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1§  

A rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:  

1. melléklet  

Kormányzati funkciók: 

Korm. funkció:  Megnevezés: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041232 Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás 

041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 
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045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

062020           Településfejlesztési projektek és támogatások 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődési – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával 

összefüggő működtetési feladatok 

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

104030  Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, 

napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján 

107051 Szociális étkeztetés  

 

2 §  

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.   

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

                             polgármester                                                              jegyző 
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2. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

                              2020. évi  munkatervének elfogadására 

                              Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. évi munkatervére 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a szerint 

a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább hat ülést tart.  

 

A munkaterv összeállításánál alapvető szempontként érvényesült az, hogy a képviselő-testület 

napirendjére elsősorban a feladat- és hatáskörébe tartozó előterjesztések kerüljenek, illetve a 

tájékoztató jellegű előterjesztések tárgyalására a Bükkszentkereszt települést érintő aktuális 

témákban kerüljön sor. 

 

 

A Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 1/2019. (I.17.) önkormányzati rendelete a 

képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályaztáról 5.§ (2) bekezdése az alábbiakat 

rögzíti: 

„A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét számát és időpontját a képviselő-

testület által elfogadott éves munkaterv tartalmazza. A képviselő-testület munkatervét a 

polgármester irányításával a jegyző állítja össze és a polgármester terjeszti a képviselő-testület 

elé. Az éves munkaterv elfogadásáról legkésőbb a tárgyév január 31-ig dönt a képviselő-

testület.” 

 

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati-javaslatot elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

Bükkszentkereszt, 2019. november 

 

Határozati javaslat 

  

Tárgy: a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 

munkaterve  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi 

munkatervéről szóló javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja.  

 

Felelős: Solymosi Konrád, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 
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…./2019. (XI.26.) határozat melléklete 

 

A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei 

 

2020. február 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési 

rendelet megalkotására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Beszámoló az Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020.  március  

 

Javaslat Bükkszentkereszt településrendezési tervének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

 

2020. április 

Beszámoló a 2019. évi óvodai oktató-nevelő munkáról 

Előterjesztő:  polgármester és intézményvezető 

 

2020. május 

Beszámoló a Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bükkszentkereszt Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: polgármester  

 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. június 

 

Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására (I. 

negyedév) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Zárt ülés 

Javaslat díszpolgári cím adományozására 

Előterjesztő: polgármester 
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2020. augusztus  

 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról  

 Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata települési önkormányzatok szociális 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester  

 

2020. szeptember  

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázatához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. október 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok  

végrehajtásáról  

     Előterjesztő: polgármester 

 

2020. november 

 

Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára  

Előterjesztő: jegyző 

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázat támogatási összegének meghatározására  

Előterjesztő: polgármester 

 

A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása  

Előterjesztő:  polgármester 

 

4.)Beszámoló a Közös Hivatal 2020. évi tevékenységéről, munkájáról 

     Előterjesztő: jegyző 

 

Közmeghallgatás: 2020. november 

 

  

2020. december 

 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására   

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat a 2021. évben fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára  

Előterjesztő: polgármester 
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Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2021. évben a 

teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi munkatervének megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2021.évi ellenőrzési tervének megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 
 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy januárban nincs ülés tervezve, de majd még 

ezen lehet változtatni. Bármikor lehet ezen módosítani. Minden évben szeretné májusban meghallgatni 

az összes egyesületet, hogy mire költötték a támogatást. Korábban ez volt a gyakorlat, de az elmúlt 

években ez elsikkadt.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy bizonylatokkal el kell számolni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a testület előtt nem kell bizonylatokkal 

elszámolni, azzal majd akkor, ha az egyesületet ellenőrzik.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi 

munkaterve  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi 

munkatervéről szóló javaslatot és azt a melléklet szerint elfogadja.  

 

Felelős: Solymosi Konrád, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

 
  

118/2019 (XI.26.) Önkormányzati határozat melléklete 

 

A képviselő-testületi ülések időpontjai és napirendjei 

 

2020. február 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési 

rendelet megalkotására  

Előterjesztő: polgármester 

 

Beszámoló az Ifjúsági Tábor 2019. évi működéséről 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat a polgármester 2020. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester 
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2020.  március  

 

Javaslat Bükkszentkereszt településrendezési tervének felülvizsgálatára 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

 

2020. április 

Beszámoló a 2019. évi óvodai oktató-nevelő munkáról 

Előterjesztő:  polgármester és intézményvezető 

 

2020. május 

Beszámoló a Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Bükkszentkereszt Polgárőr Egyesület elnöke 

 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási 

rendelet elfogadására 

Előterjesztő: polgármester  

 

Beszámoló az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. június 

 

Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítására (I. 

negyedév) 

Előterjesztő: polgármester 

 

Zárt ülés 

Javaslat díszpolgári cím adományozására 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. augusztus  

 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására. Tájékoztató az Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról  

 Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata települési önkormányzatok szociális 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására pályázat benyújtására 

Előterjesztő: polgármester  

 

2020. szeptember  
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Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázatához történő csatlakozásra 

Előterjesztő: polgármester 

 

2020. október 

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű határozatok  

végrehajtásáról  

     Előterjesztő: polgármester 

 

2020. november 

 

Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára  

Előterjesztő: jegyző 

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi 

pályázat támogatási összegének meghatározására  

Előterjesztő: polgármester 

 

A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása  

Előterjesztő:  polgármester 

 

4.)Beszámoló a Közös Hivatal 2020. évi tevékenységéről, munkájáról 

     Előterjesztő: jegyző 

 

Közmeghallgatás: 2020. november 

 

  

2020. december 

 

Javaslat az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítására   

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat a 2021. évben fizetendő térítési díjak felülvizsgálatára  

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére 2021. évben a 

teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2021. évi munkatervének megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 

 

Javaslat az önkormányzat 2021.évi ellenőrzési tervének megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 
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3. napirendi pont: Javaslat a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

beszámolójának elfogadására 

Előterjesztő: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

  

Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi munkájáról 

 

Bükkszentkereszt 

  

1./ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok 

 

Az elektronikus anyakönyvben történő születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések, 

a papíralapú anyakönyvek bejegyzéseinek rögzítése az elektronikus rendszerben és erről az 

anyakönyvi bejegyzések betűrendes névmutatókba feljegyzése.  

 

Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket:  

 

A házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás 

A házasságkötés 

A névváltoztatási eljárás 

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás 

Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése 

Az apai elismerő nyilatkozatok felvétele és nyilvántartása 

A halálesetek anyakönyvezése 

Határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó 

papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat 

Anyakönyvi adatváltozások átvezetése 

Anyakönyvi okiratok kiállítása 

Nyilvántartások vezetése 

Törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése 

 

2019. január 1-től az elektronikus anyakönyvben születés anyakönyvezése nem történt, 

tekintettel arra, hogy a születés helye szerint történik az anyakönyvezés. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 8 házasság került anyakönyvezésre. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 8 haláleset lett anyakönyvezve. 

 

Apai elismerő nyilatkozat felvételére az évben 1 alkalommal került sor. 

 

Válásról ebben az évben 1 alkalommal értesített a Bíróság. 

 

A házassági névviselési forma módosítására nem indult eljárás. 

   

Névváltoztatási eljárás ügyében nem indult eljárás. 

 

Anyakönyvi adatváltozás, módosítás (6-os bizonylat) 22 esetben történt. 

 

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből kiállított anyakönyvi kivonatok száma 41 volt. 

 

Anyakönyvi adatváltozás 22 alkalommal történt. 
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Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap- és utólagos 

bejegyzések, újbóli anyakönyvezések száma: 

 

Születési esemény rögzítése 122 

Házasságkötési esemény rögzítése 88 

Haláleset esemény rögzítése 15 

 

 

2./ Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatkör 

 

Nyilvántartást vezet a polgárok személyi adatairól és lakcíméről, értesítési címéről, valamint 

az azokban bekövetkező változásokat átvezeti. Ezekről okiratokat állít ki törvényben 

meghatározott jogosultak részére. A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése 

érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az 

illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának 

nyilvántartáson történő átvezetéséről. A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások 

alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt 

haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. Elvégzi a lakcímek felülvizsgálatát és az 

azokban történt változásokat átvezeti a nyilvántartásban. A népesség-nyilvántartó helyi 

nyilvántartást vezeti, számítógépen, illetve manuálisan is. Igazolást ad ki a polgár részére a 

bejelentett lakcíméről és nyilvántartásba vett személyazonosító adatairól.  

 

Az állandó lakosok száma: 1169 fő 

 

2019. évben 32 bejelentkezés történt, melyből: 

  

Állandó lakcím bejelentés:    20 

Tartózkodási hely létesítés:     5 

Állandó lakcím megszűnés új létesítése nélkül:  0 

Lakcím passziválás      0 

Tartózkodási hely megszüntetés:    6 

Lakcímek javítása                                                     4  

 

Az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadta az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCCXX. törvényt, 

amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. E jogszabály értelmében úgynevezett központi 

címregisztert (KCR) kell létrehozni, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-

szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 

nyilvántartások számára.  

 

 

3./ Ipari, és kereskedelmi hatáskör 

 

A telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2013. január 1. napjától visszakerültek 

jegyzői hatáskörbe, melyről a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet rendelkezik.  
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2019-ben Bükkszentkereszten telephely engedélyezés nem történt, telep bejelentése nem 

történt.   

További  feladat: 

 

az üzletek működésével, 

a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével, 

üzletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,  

vásár-piac tér nyilvántartásba vételével 

szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével  

 

kapcsolatos feladatok.  

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről változott a jogszabály 2010. október 

1. napjától kezdődően.  

Az új engedélyeket 4 jogszabály figyelembe vételével kell kiadni.  

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Kormányrendelet 

szabályozza a szálláshely szolgáltatás és üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.  

 

2019. évben működési engedély iránti kérelem nem érkezett, működési engedély adataiban 

változás nem történt. Működési engedély megszüntetésére nem került sor. 

 

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység: 3 esetben csomagküldő kereskedelem, 2 esetben 

kiskereskedelem. 

 

  Adatokban bekövetkezett változás bejelentés nem történt.  

 

2019. évben új szállásadó regisztrálását  3 esetben kérte.   

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági 

nyilvántartásba vételét a 173/2003 (X. 28.) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet hatálya 

kiterjed a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyonkezelőire, bérlőire, üzemeltetőire. 

 

2019. évben 1 nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely nyilvántartásból törlése 

történt.  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet szerint a szálláshely szolgáltatók 

kötelesek 2019. november 30-ig Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által 

működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni. Ennek ellenőrzése a 

kormányrendelet szerint a jegyző feladata, ellenőrzési terv készült ennek a feladatnak a 

végrehajtására, a 2019. évi ellenőrzésekre 2019. november 30. napjáig fog sor kerülni.  

 

   

4. Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény, illetve a 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról 

szóló 3/2019 (III.19.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának 

feltételeit.  
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A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

2013-ban kötelezően bevezetésre került a szociális regiszter használata. Ezt 2014. február 15. 

napjától naprakészen kötelező vezetni. A regiszter tartalmazza a jogosultak és velük egy 

háztatásban élők adatait, amely elősegíti az ellátórendszerrel kapcsolatos visszaélések 

megakadályozását  

 

Az ellátások formái:  

 

Pénzbeli ellátások: 

 

2015. március 1. napjától települési támogatást állapít meg az önkormányzat.  

 

Települési támogatásként az alábbi ellátások megállapítására került sor 2019. évben: 

 -lakásfenntartási támogatás 

-eseti segély 

-szociális kölcsön 

-temetési segéy 

-Bursa Hungarica ösztöndíj 

-közlekedési támogatás 

-gyógyszertámogatás 

-fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő kamatmentes kölcsön 

 

Települési támogatásként eseti segélyben  9 fő részesült, átlag 5-25 ezer forint összeget állapít 

meg a bizottság, mely egyszeri készpénz.   

 

Szociális kölcsönben  1 fő részesült 2019-ben. 

 

Temetési segélyben 6 fő részesült.  A temetési segély annak állapítható meg, aki a meghalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott. A bizottság 25 000,- Ft-ot biztosít temetési segély 

címen.  

 

Lakásfenntartási támogatás 

2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján folyósít az 

önkormányzat lakásfenntartási támogatást. Ennek összege a a 3/ 2019 (III.19) önkormányzati 

rendelet alapján   5 000,- Ft/ hó- ra  változott. 24 fő részesül lakásfenntartási támogatásban.  

 

Gyógyszertámogatás: A települési támogatásról szóló rendelet alapján 2019. évben   2 fő 

részére állapított meg gyógyszertámogatást a Szociális Bizottság. A gyógyszertámogatás 

legkisebb összege 6 000- 7000,- Ft/hó,  jövedelemtől függően, mely összeg negyedévente 

kerül folyósításra a jogosultak részére. A gyógyszerkiadásokról az egészségbiztosítás állít ki 

igazolást.  

 

Fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás folyósítására ebben az 

évben  2 alkalommal került sor. ( 50 000,- Ft összegben/ év) 

„Bursa Hungarica” című pályázatot hirdetett meg a Felsőoktatási Intézet, melyhez az 

önkormányzat is csatlakozott. 2019-ban 5 pályázó az „A” típusra pályázott,  „B” típusra      

pályázat nem érkezett. Az ösztöndíj havonta tíz hónapon keresztül kerül utalásra. 2019. évi 
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forduló bírálata a beszámoló készítésének időpontjában még nem történt meg, határideje 

2019. december 5.  

 

Szociális Étkeztetés  

Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak, összesen: 57 fő részére.   

 

2012. évtől szociális étkeztetésben részesülőkről napi szinten jelentést kell adni az 

elektronikus rendszerben, ezt a feladatot az élelmezésvezető végzi.  

2012. július 1. napjától csak abban az esetben kaphatja meg az önkormányzat az étkeztetésre 

az állami támogatást, ha a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.  

 

 

Közfoglalkoztatás szervezése: 

 

2019. év elején 34 fő vett részt közfoglalkoztatásban. 2019. novemberében a 

közfoglalkoztatottak száma 19 fő.   A közfoglalkoztatás teljes ügyintézése (munkaerőigény, 

kérelmek írása, elszámolások, telefonos egyeztetések) a közös önkormányzati hivatalon 

keresztül történik. A közfoglalkoztatásra ebben az évben 16 758 168,- Ft támogatást kapott az 

önkormányzat. (bér+ dologi kiadások).  

 

Fentieken kívül 7 fő vett részt az önkormányzat által szervezett diákmunkában, mely július és 

augusztus hónapokban zajlott. Erre az önkormányzat 1 275 240,- Ft összegű támogatást 

kapott.  

 

Ezen kívül bértámogatásban részesül az önkormányzat a munkaügyi központtól 3 fő 

támogatással foglalkoztatott munkavállaló után. Erre az önkormányzat 4 529 658- Ft összegű 

támogatásban részesült.  

 

2019. augusztusában egyszeri közfoglalkoztatási támogatásban részesültek a 

közfoglalkoztatottak, 18 fő részesült összesen 1 724 364,- Ft-ban.  

 

Gyámhatósági ügyek: 

 

2013. január 1. napjától a gyámhatósági ügyeket  a Miskolci Járási Hivatal vette át.  

 

 A helyben maradó ügyekről a közös önkormányzati hivatal statisztikai jelentést teljesít 

minden év I. negyedévében.   

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. meghatározza 

a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének 

rendszerét, alapvető szabályait. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások körében a jogosult és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást folyósíthat. 

 

2019-ben rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának 

elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 
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A gyermeket rendszeres támogatásban részesíti az önkormányzat, ha a családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 135 %-át, ha egyedülálló a 145  %–át, valamint vagyonnal nem rendelkeznek. 

Jelenleg 3 családból 4 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.   

Hátányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 

végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 

nyilatkozattal történik) 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált 

településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által 

megállapítható. ) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 

 

Hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bükkszentkereszten 

nincs.  

  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága által 

hozott határozatok száma összesen:  177 (a beszámoló készítésének időpontjáig)  

Ebből  

                           eseti segélyről                                                                                        10 

                temetési segély                                                                                        6 

                           szociális kölcsön:                                                                                    1 

                           szociális célú tűzifa                                                                               134  

                 gyógyszertámogatás:                                                                               2 

      lakásfenntartási támogatás                                                                    24 

                    

5. Adóhatósági ügyek:  

  

Adóügyekben hozott határozatok az alábbiak szerint alakul: 

 

Építményadó határozat:           44 

Gépjárműadó határozat:                       238 

Iparűzési adó határozat:                          96 

Idegenforgalmi adó tartózkodás után határozat:             0 

Adóügyben hozott határozatok száma összesen:        394 
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Idegenforgalmi adóbevallások száma: 275 db. 

 

2019. évben iktatókönyvben szereplő iktatott ügyiratok: 

- főszámra:    1940 

- alszámra és gyűjtőszámra:             3541 

Összesen:               5481 

2018. január 1. napjától az iktatás is ASP szakrendszeren keresztül történik.  

 

Önkormányzati feladatok:  

 

Képviselő-testület által hozott 

 

- határozatok száma: 118 

- rendeletek száma: 15 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének üléseinek száma 2019. évben: 32 (nyílt ülés 

és zárt ülés)    

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

üléseinek száma 2019. évben: 13. 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági ülések 

száma 2019. évben: 3 

Jogi és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma 2019. évben: 1.  

 

A fenti ülésekről a beszámoló készítésének időpontjáig 49 jegyzőkönyv készült, melyek 

mindegyike a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

által előírt 15. napos határidőn belül feltöltésre került a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 

Felügyeletének írásbeli kapcsolattartásával összefüggő ügykezelő moduljára.  

 

 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a jegyzőkönyvek feltöltését a nemzetiségi 

önkormányzat részére is.  

 

Egyéb igazgatási ügyek:  

 

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet alapján földhivatali eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás kiadására 22 

esetben került sor.   

  

Hagyatéki ügy:                32 

Adó és értékbizonyítvány kiállítása:             38 

 

Adatszolgáltatásra 69 esetben került sor.  

Hatósági igazolás kiadása 24 esetben történt.  

Tájékoztatás kérésre válasz 18 alkalommal történt.  

 

2019. évben a beszámolóban vázoltakon túli, a köztisztviselők számára kihívásként 

jelentkező feladatok a napi munkamennyiség mellett:  
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A Pénzügyi Bizottság részére folyamatosan adatok szolgáltatása, főként a 2019.év I. felében 

2019. év március 18. napján a polgármester lemondását követően polgármesteri munkakör 

átadás-átvétel előkészületei és lebonyolítása 

2019. április 1. napját követően a jegyzői munkakör átadás-átvételének előkészületei és 

lebonyolítása 

a személyi változásokat követő adminisztrációs feladatok (törzskönyvi kivonat, hozzáférések 

a különböző rendszerekhez, stb)  

az okleveles közgazdász jelentés-készítésének előkészítése, anyagok megküldése, évekre 

visszamenőleg határozatok, szabályzatok megküldése 

a korábban nem végrehajtott feladatok pótlása (teljesség igénye nélkül: településképi arculati 

kézikönyv, 2017. évi kincstári ellenőrzés és utóellenőrzéshez intézkedési tervek, 

szabályzatok, rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok, NAV regisztráció stb.)  

az önkormányzat jelenleg 14 benyújtott pályázattal rendelkezik, az ezzel kapcsolatos 

ügyintézés 

szerződés nyilvántartás létrehozása, hiányzó szerződések 

keretszerződések készítése a beszállítókkal 

8 álláspályázat kiírása a kozigallas.hu-n 

európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítása 

önkormányzati választások lebonyolítása 

 

 

 

Répáshuta 

  

Anyakönyvi események 

Születési anyakönyvi esemény nem volt. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített születési bejegyzés: 7. 

Házassági anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített házassági bejegyzés: 5. 

Házassági bejegyzésnél változás (névváltozás) rögzítése: 1. 

Halotti anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített halotti bejegyzés: 8. 

Anyakönyvi kivonat kiállítására kérelemre 39 esetben került sor. 

Anyakönyvi adatváltozás rögzítése 3 esetben történt. 

 

Az elektronikus rendszerben az anyakönyvezés adminisztrációja hosszabb. A rendszer 

kialakításával már nemcsak a helyben anyakönyvezett eseményekről lehet anyakönyvi 

kivonatot kiállítani, hanem az ország bármely településén keletkezett anyakönyvi 

eseményekről. A papíralapú anyakönyvből nyilván először az eseményt az esemény helye 

szerinti anyakönyvvezetőnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzíteni kell, ezután 

lehet iratot kiállítani.  

 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

Az állandó lakosok száma 2019.01.01-én: 441 fő 

2019. évben 7 lakcímbejelentés történt, ebből 

állandó lakóhely létesítése:      7 fő 

tartózkodási hely létesítése:      0 fő 

elköltözöttek:        3 fő 

tartózkodási hely megszűnése:              0 fő 
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A lakcímbejelentéseket helyben kell rögzíteni, és a rögzítés tényéről kinyomtatott adatlapot 

kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Okmányirodájának megküldeni a lakcímjelentő lappal együtt lakcímigazolvány elkészítése 

miatt. 

 

Ipar-kereskedelem 

Telephely engedélyezési eljárás 2019. évben nem történt. 

A törvény szerint működési engedélyköteles tevékenységre, és bejelentés köteles 

tevékenységre nyújtható be kérelem.  2019-ben bejelentésköteles tevékenységre 1 kérelem 

érkezett. Engedélyköteles tevékenységre nem érkezett kérelem. 

 

 

Szálláshely üzemeltetési engedély 

 

Új szálláshelyként 1 üdülőház és 3 magánszálláshely nyilvántartásba vételére érkezett 

kérelem. 

 

 

 

Szociális ellátások 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény, illetve a 

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 

4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának feltételeit.  

 

Települési támogatás 

A települési támogatáson belül több ellátási forma került megállapításra. 

1. Gyógyszertámogatás 

Az ellátási formára 2019-ben nem érkezett kérelem.   

2. Lakásfenntartási támogatás 

Lakásfenntartási támogatás megállapítására 26 esetben került sor, elutasítás 1 esetben történt. 

Haláleset miatt 1 esetben meg kellett szüntetni a támogatás folyósítását. 

3. Települési közlekedési támogatás 

Áprilisban 8 diák, novemberben 9 diák részére került kifizetésre bérlettámogatás az iskolába 

járáshoz. Ennek kifizetése a tanévben kétszer történik iskolalátogatási igazolás becsatolása 

ellenében. 

4. Temetés költségeihez nyújtott támogatás 

5 fő nyújtott be kérelmet a temetés költségeinek támogatásához, részükre 20000.-Ft/fő 

összegű támogatás került megállapításra. 

5. Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítására 2 

esetben került sor rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására. Létfenntartási 

települési támogatás megállapítására nem érkezett kérelem. 

6. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítására sem érkezett kérelem. 

7. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

Az idősek napján – előreláthatólag - 121 fő részére 4000.-Ft/fő összegben kerül kifizetésre 

támogatás. 

8. Szociális étkeztetésre 7 fő nyújtott be kérelmet, akik részére biztosítjuk az ellátást. Jelenleg 

48 fő ellátottunk van. Az igénybevevőkkel megállapodást kell kötni, háziorvostól javaslatot 

kell kérni, hogy támogatja az ellátást. Nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, valamint hogy 

milyen más szociális ellátási formát vesznek igénybe. 

9. Köztemetés elrendelésére nem került sor. 
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10. A házi segítségnyújtás biztosítását az önkormányzat Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el. A településen 14 fő ellátását egy főállású, 

egy részmunkaidős és egy közfoglalkoztatott szociális gondozó oldja meg. 

11. A családsegítést az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás által a 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény útján biztosítja. A 

településünkön heti egy alkalommal érhető el a családsegítő személyesen. 

 

Az aktív korúak ellátásának támogatását, alanyi és normatív közgyógyellátást, időskorúak 

járadékának igénylését a járási hivatalnál kell igényelni, azonban helyben is lehet intézni a 

járási ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy alkalommal. 

   

Közmunkavégzésbe bevonva az év folyamán: 6 fő (a felmerülő munka igényének 

megfelelően). Havi átlagban számított a létszám a munkaviszony megszűnések miatt. A 

támogatás összege 2.584.647.-Ft. 

Diákmunkán július és augusztus hónapban 6 fő vett részt, a támogatás összege 756.573.-Ft. 

A közfoglalkoztatottak egyszeri támogatásában 5 fő részesült, a támogatás összege 278.990.-

Ft. 

 

      

Idegenforgalmi adóbevallások (vendégéjszaka után): 73 

 

Építményadó bevallások: 2 

Változás bejelentése: 0 

Megszüntetés: 3 

 

Iparűzési adóbevallások: 47 

Változás: 6 

Iparűzési adó alá történő bejelentkezések: 2 

Ideiglenes tevékenységet végző iparűzési adóbevallása: 0 

 

Gépjármű adó kivetések, törlések, mentességek száma: 117. 

 

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők  

2019/2020-es tanév első félévében „A” típusú ösztöndíjra 4 fő nyújtott be pályázatot, részükre 

az ösztöndíj megállapítása folyamatban van. „B” típusú (jelenleg középiskolai tanulmányokat 

folytató, de a következő tanévben felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat kezdő) 

ösztöndíjas jelenleg nincs. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A támogatásban jelenleg nem részesül senki. 

 

Hagyatéki ügyek: 

Hagyatéki eljárásban indított ügyek             10 

Póthagyatéki ügy:      2 

Jegyzőkönyv felvétele (nem volt hagyatéki vagyon) 0 

Hagyatéki ügyben megkeresés    3 

  

Adó- és értékbizonyítvány: 17 
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Külterületi földek eladása esetén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXX. törvény alapján a külterületi földek haszonbérleti szerződését, valamint külterületi 

földek adás-vételi szerződését a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján hirdetmény útján 

ki kell függeszteni jognyilatkozat megtétele céljából. A szerződést záradékolni kell, a közlés 

tényéről az ÁNYK programban rögzített adatlapot kell közzétenni az elektronikus 

tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu oldalon. A határidő letelte után a 

záradékolt szerződéseket iratjegyzékkel, az esetleges jognyilatkozat tételekkel a földhivatal 

részére kell megküldeni. Ez 7 esetben történt. 

 

Önkormányzati döntések 

határozatok száma:     71 

rendeletek száma:         9 

 

Képviselő-testületi ülések száma: 14, melyekről a 15 napos határidőn belül készült 

jegyzőkönyv feltöltésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

(továbbiakban: Kormányhivatal) Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul 

felületére. 

 

A nemzetiségi önkormányzati ülések száma 6, melyekről a jegyzőkönyveket a 

Kormányhivatal internetes felületére a közös önkormányzati hivatal tölti fel. 

 

2019. évben európai parlamenti képviselők és önkormányzati választás lebonyolítására is sor 

került. Lakóhelytől távol történő szavazás miatt igazolások kiadására került sor 9 esetben, 

valamint mozgóurna kérelem elbírálása történt 6 esetben.  

 

Folyamatban lévő pályázatok száma: 15.  

 

Az iktatott ügyiratok alapszámmal: 785, alszámmal: 1355. 

 
 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ha a statisztikán végigmennek, a 

közmeghallgatáson is elhangzott a közmunka. Nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. 

Helyspecifikus problémák vannak. Ez egy pozitívum.   

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló 

beszámoló elfogadása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, és a 

határozat melléklete szerint elfogadja.  

 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

Határidő: folyamatos 
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119/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 

 

Beszámoló a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

2019. évi munkájáról 

 

Bükkszentkereszt 

  

1./ Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok 

 

Az elektronikus anyakönyvben történő születési, házassági és halotti anyakönyvi bejegyzések, 

a papíralapú anyakönyvek bejegyzéseinek rögzítése az elektronikus rendszerben és erről az 

anyakönyvi bejegyzések betűrendes névmutatókba feljegyzése.  

 

Intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket:  

 

A házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárás 

A házasságkötés 

A névváltoztatási eljárás 

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás 

Az anyakönyvi nyilvántartások rendszerének vezetése 

Az apai elismerő nyilatkozatok felvétele és nyilvántartása 

A halálesetek anyakönyvezése 

Határidő nélkül őrzi az illetékességi területén történt anyakönyvi eseményeket tartalmazó 

papír alapú anyakönyveket és betűrendes névmutatókat 

Anyakönyvi adatváltozások átvezetése 

Anyakönyvi okiratok kiállítása 

Nyilvántartások vezetése 

Törvényben előírt adatszolgáltatások teljesítése 

 

2019. január 1-től az elektronikus anyakönyvben születés anyakönyvezése nem történt, 

tekintettel arra, hogy a születés helye szerint történik az anyakönyvezés. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 8 házasság került anyakönyvezésre. 

 

Az elektronikus anyakönyvbe 8 haláleset lett anyakönyvezve. 

 

Apai elismerő nyilatkozat felvételére az évben 1 alkalommal került sor. 

 

Válásról ebben az évben 1 alkalommal értesített a Bíróság. 

 

A házassági névviselési forma módosítására nem indult eljárás. 

   

Névváltoztatási eljárás ügyében nem indult eljárás. 

 

Anyakönyvi adatváltozás, módosítás (6-os bizonylat) 22 esetben történt. 

 

Az elektronikus anyakönyvi rendszerből kiállított anyakönyvi kivonatok száma 41 volt. 

 

Anyakönyvi adatváltozás 22 alkalommal történt. 
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Az Elektronikus Anyakönyvbe bejegyzett papír alapú anyakönyvi alap- és utólagos 

bejegyzések, újbóli anyakönyvezések száma: 

 

Születési esemény rögzítése 122 

Házasságkötési esemény rögzítése 88 

Haláleset esemény rögzítése 15 

 

 

2./ Polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatkör 

 

Nyilvántartást vezet a polgárok személyi adatairól és lakcíméről, értesítési címéről, valamint 

az azokban bekövetkező változásokat átvezeti. Ezekről okiratokat állít ki törvényben 

meghatározott jogosultak részére. A nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése 

érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások, valamint az 

illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár adatváltozásának és adatjavításának 

nyilvántartáson történő átvezetéséről. A feldolgozott adatváltozások és az adatjavítások 

alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt 

haladéktalanul továbbítja a járási hivatalnak. Elvégzi a lakcímek felülvizsgálatát és az 

azokban történt változásokat átvezeti a nyilvántartásban. A népesség-nyilvántartó helyi 

nyilvántartást vezeti, számítógépen, illetve manuálisan is. Igazolást ad ki a polgár részére a 

bejelentett lakcíméről és nyilvántartásba vett személyazonosító adatairól.  

 

Az állandó lakosok száma: 1169 fő 

 

2019. évben 32 bejelentkezés történt, melyből: 

  

Állandó lakcím bejelentés:    20 

Tartózkodási hely létesítés:     5 

Állandó lakcím megszűnés új létesítése nélkül:  0 

Lakcím passziválás      0 

Tartózkodási hely megszüntetés:    6 

Lakcímek javítása                                                     4  

 

Az Országgyűlés 2013. december 9-ei ülésnapján elfogadta az állami és önkormányzati 

nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCCXX. törvényt, 

amely 2015. január 1. napján lépett hatályba. E jogszabály értelmében úgynevezett központi 

címregisztert (KCR) kell létrehozni, amely a címadatok vonatkozásában adatkapcsolat-

szolgáltatás útján hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati 

nyilvántartások számára.  

 

 

3./ Ipari, és kereskedelmi hatáskör 

 

A telephely engedélyezésével kapcsolatos feladatok 2013. január 1. napjától visszakerültek 

jegyzői hatáskörbe, melyről a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 

gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. 

rendelet rendelkezik.  
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2019-ben Bükkszentkereszten telephely engedélyezés nem történt, telep bejelentése nem 

történt.   

További  feladat: 

 

az üzletek működésével, 

a szeszesital alkalmi árusításának engedélyezésével, 

üzletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatok,  

vásár-piac tér nyilvántartásba vételével 

szálláshely szolgáltatási tevékenység nyilvántartásba vételével  

 

kapcsolatos feladatok.  

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről változott a jogszabály 2010. október 

1. napjától kezdődően.  

Az új engedélyeket 4 jogszabály figyelembe vételével kell kiadni.  

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-

üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X. 20.) Kormányrendelet 

szabályozza a szálláshely szolgáltatás és üzemeltetési engedély kiadásának rendjét.  

 

2019. évben működési engedély iránti kérelem nem érkezett, működési engedély adataiban 

változás nem történt. Működési engedély megszüntetésére nem  került sor. 

 

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység: 3 esetben csomagküldő kereskedelem, 2 esetben 

kiskereskedelem. 

 

  Adatokban bekövetkezett változás bejelentés nem történt.  

 

2019. évben új szállásadó regisztrálását  3 esetben kérte.   

 

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági 

nyilvántartásba vételét a 173/2003 (X. 28.) Kormány rendelet szabályozza. A rendelet hatálya 

kiterjed a szálláshelyek tulajdonosaira, vagyonkezelőire, bérlőire, üzemeltetőire. 

 

2019. évben 1 nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely nyilvántartásból törlése 

történt.  

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelet szerint a szálláshely szolgáltatók 

kötelesek 2019. november 30-ig Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) által 

működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni. Ennek ellenőrzése a 

kormányrendelet szerint a jegyző feladata, ellenőrzési terv készült ennek a feladatnak a 

végrehajtására, a 2019. évi ellenőrzésekre 2019. november 30. napjáig fog sor kerülni.  

 

   

4. Szociális és gyámügyi igazgatási feladatok 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény, illetve a 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról 

szóló 3/2019 (III.19.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának 

feltételeit.  
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A törvény célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében 

meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a 

szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

2013-ban kötelezően bevezetésre került a szociális regiszter használata. Ezt 2014. február 15. 

napjától naprakészen kötelező vezetni. A regiszter tartalmazza a jogosultak és velük egy 

háztatásban élők adatait, amely elősegíti az ellátórendszerrel kapcsolatos visszaélések 

megakadályozását  

 

Az ellátások formái:  

 

Pénzbeli ellátások: 

 

2015. március 1. napjától települési támogatást állapít meg az önkormányzat.  

 

Települési támogatásként az alábbi ellátások megállapítására került sor 2019. évben: 

 -lakásfenntartási támogatás 

-eseti segély 

-szociális kölcsön 

-temetési segéy 

-Bursa Hungarica ösztöndíj 

-közlekedési támogatás 

-gyógyszertámogatás 

-fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő kamatmentes kölcsön 

 

Települési támogatásként eseti segélyben  9 fő részesült, átlag 5-25 ezer forint összeget állapít 

meg a bizottság, mely egyszeri készpénz.   

 

Szociális kölcsönben  1 fő részesült 2019-ben. 

 

Temetési segélyben 6 fő részesült.  A temetési segély annak állapítható meg, aki a meghalt 

személy eltemettetéséről gondoskodott. A bizottság 25 000,- Ft-ot biztosít temetési segély 

címen.  

 

Lakásfenntartási támogatás 

2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló helyi rendelet alapján folyósít az 

önkormányzat lakásfenntartási támogatást. Ennek összege a a 3/ 2019 (III.19) önkormányzati 

rendelet alapján   5 000,- Ft/ hó- ra  változott. 24 fő részesül lakásfenntartási támogatásban.  

 

Gyógyszertámogatás: A települési támogatásról szóló rendelet alapján 2019. évben   2 fő 

részére állapított meg gyógyszertámogatást a Szociális Bizottság. A gyógyszertámogatás 

legkisebb összege 6 000- 7000,- Ft/hó,  jövedelemtől függően, mely összeg negyedévente 

kerül folyósításra a jogosultak részére. A gyógyszerkiadásokról az egészségbiztosítás állít ki 

igazolást.  

 

Fogyatékos gyermeket nevelő családnak nyújtott települési támogatás folyósítására ebben az 

évben  2 alkalommal került sor. ( 50 000,- Ft összegben/ év) 

„Bursa Hungarica” című pályázatot hirdetett meg a Felsőoktatási Intézet, melyhez az 

önkormányzat is csatlakozott. 2019-ban 5 pályázó az „A” típusra pályázott,  „B” típusra      

pályázat nem érkezett. Az ösztöndíj havonta tíz hónapon keresztül kerül utalásra. 2019. évi 
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forduló bírálata a beszámoló készítésének időpontjában még nem történt meg, határideje 

2019. december 5.  

 

Szociális Étkeztetés  

Az önkormányzat szociális étkeztetést biztosít az arra rászorulóknak, összesen: 57 fő részére.   

 

2012. évtől szociális étkeztetésben részesülőkről napi szinten jelentést kell adni az 

elektronikus rendszerben, ezt a feladatot az élelmezésvezető végzi.  

2012. július 1. napjától csak abban az esetben kaphatja meg az önkormányzat az étkeztetésre 

az állami támogatást, ha a napi jelentési kötelezettségének eleget tesz.  

 

 

Közfoglalkoztatás szervezése: 

 

2019. év elején 34 fő vett részt közfoglalkoztatásban. 2019. novemberében a 

közfoglalkoztatottak száma 19 fő.   A közfoglalkoztatás teljes ügyintézése (munkaerőigény, 

kérelmek írása, elszámolások, telefonos egyeztetések) a közös önkormányzati hivatalon 

keresztül történik. A közfoglalkoztatásra ebben az évben 16 758 168,- Ft támogatást kapott az 

önkormányzat. (bér+ dologi kiadások).  

 

Fentieken kívül 7 fő vett részt az önkormányzat által szervezett diákmunkában, mely július és 

augusztus hónapokban zajlott. Erre az önkormányzat 1 275 240,- Ft összegű támogatást 

kapott.  

 

Ezen kívül bértámogatásban részesül az önkormányzat a munkaügyi központtól 3 fő 

támogatással foglalkoztatott munkavállaló után. Erre az önkormányzat 4 529 658- Ft összegű 

támogatásban részesült.  

 

2019. augusztusában egyszeri közfoglalkoztatási támogatásban részesültek a 

közfoglalkoztatottak, 18 fő részesült összesen 1 724 364,- Ft-ban.  

 

Gyámhatósági ügyek: 

 

2013. január 1. napjától a gyámhatósági ügyeket  a Miskolci Járási Hivatal vette át.  

 

 A helyben maradó ügyekről a közös önkormányzati hivatal statisztikai jelentést teljesít 

minden év I. negyedévében.   

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv. meghatározza 

a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a gyermekek védelmének 

rendszerét, alapvető szabályait. 

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások körében a jogosult és rendkívüli gyermekvédelmi 

támogatást folyósíthat. 

 

2019-ben rendkívüli gyermekvédelmi kedvezmény nem volt megállapítva.  

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociálisan hátrányos helyzetben lévő 

családok támogatása, ennek révén a gyermek családi környezetben történő ellátásának 

elősegítése, a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 
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A gyermeket rendszeres támogatásban részesíti az önkormányzat, ha a családban az egy főre 

jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 135 %-át, ha egyedülálló a 145  %–át, valamint vagyonnal nem rendelkeznek. 

Jelenleg 3 családból 4 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.   

Hátányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 

gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám legmagasabb iskolai 

végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes 

nyilatkozattal történik) 

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő 

szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak ellátására 

(foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult vagy a 

kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig 

álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság 

fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett 

környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez 

szükséges feltételek- (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált 

településfejlesztési stratégia, illetve ennek hiányában környezettanulmány által 

megállapítható. ) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; 

alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 

 

Hátrányos helyzetű illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Bükkszentkereszten 

nincs.  

  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága által 

hozott határozatok száma összesen:  177 (a beszámoló készítésének időpontjáig)  

Ebből  

                           eseti segélyről                                                                                        10 

                temetési segély                                                                                        6 

                           szociális kölcsön:                                                                                    1 

                           szociális célú tűzifa                                                                               134  

                 gyógyszertámogatás:                                                                               2 

      lakásfenntartási támogatás                                                                    24 

                    

5. Adóhatósági ügyek:  

  

Adóügyekben hozott határozatok az alábbiak szerint alakul: 

 

Építményadó határozat:           44 

Gépjárműadó határozat:                       238 

Iparűzési adó határozat:                          96 

Idegenforgalmi adó tartózkodás után határozat:             0 

Adóügyben hozott határozatok száma összesen:        394 
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Idegenforgalmi adóbevallások száma: 275 db. 

 

2019. évben iktatókönyvben szereplő iktatott ügyiratok: 

- főszámra:    1940 

- alszámra és gyűjtőszámra:             3541 

Összesen:               5481 

2018. január 1. napjától az iktatás is ASP szakrendszeren keresztül történik.  

 

Önkormányzati feladatok:  

 

Képviselő-testület által hozott 

 

- határozatok száma: 118 

- rendeletek száma: 15 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének üléseinek száma 2019. évben: 32 (nyílt ülés 

és zárt ülés)    

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális Bizottsága 

üléseinek száma 2019. évben: 13. 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsági ülések 

száma 2019. évben: 3 

Jogi és Ügyrendi Bizottság üléseinek száma 2019. évben: 1.  

 

A fenti ülésekről a beszámoló készítésének időpontjáig 49 jegyzőkönyv készült, melyek 

mindegyike a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

által előírt 15. napos határidőn belül feltöltésre került a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi 

Felügyeletének írásbeli kapcsolattartásával összefüggő ügykezelő moduljára.  

 

 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a jegyzőkönyvek feltöltését a nemzetiségi 

önkormányzat részére is.  

 

Egyéb igazgatási ügyek:  

 

A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi 

területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 

31.) Korm. rendelet alapján földhivatali eljárásokhoz szakhatósági hozzájárulás kiadására 22 

esetben került sor.   

  

Hagyatéki ügy:                32 

Adó és értékbizonyítvány kiállítása:             38 

 

Adatszolgáltatásra 69 esetben került sor.  

Hatósági igazolás kiadása 24 esetben történt.  

Tájékoztatás kérésre válasz 18 alkalommal történt.  
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2019. évben a beszámolóban vázoltakon túli, a köztisztviselők számára kihívásként 

jelentkező feladatok a napi munkamennyiség mellett:  

 

A Pénzügyi Bizottság részére folyamatosan adatok szolgáltatása, főként a 2019.év I. felében 

2019. év március 18. napján a polgármester lemondását követően polgármesteri munkakör 

átadás-átvétel előkészületei és lebonyolítása 

2019. április 1. napját követően a jegyzői munkakör átadás-átvételének előkészületei és 

lebonyolítása 

a személyi változásokat követő adminisztrációs feladatok (törzskönyvi kivonat, hozzáférések 

a különböző rendszerekhez, stb)  

az okleveles közgazdász jelentés-készítésének előkészítése, anyagok megküldése, évekre 

visszamenőleg határozatok, szabályzatok megküldése 

a korábban nem végrehajtott feladatok pótlása (teljesség igénye nélkül: településképi arculati 

kézikönyv, 2017. évi kincstári ellenőrzés és utóellenőrzéshez intézkedési tervek, 

szabályzatok, rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok, NAV regisztráció stb.)  

az önkormányzat jelenleg 14 benyújtott pályázattal rendelkezik, az ezzel kapcsolatos 

ügyintézés 

szerződés nyilvántartás létrehozása, hiányzó szerződések 

keretszerződések készítése a beszállítókkal 

8 álláspályázat kiírása a kozigallas.hu-n 

európai parlamenti képviselők választásának lebonyolítása 

önkormányzati választások lebonyolítása 

 

 

 

Répáshuta 

  

Anyakönyvi események 

Születési anyakönyvi esemény nem volt. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített születési bejegyzés: 7. 

Házassági anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített házassági bejegyzés: 5. 

Házassági bejegyzésnél változás (névváltozás) rögzítése: 1. 

Halotti anyakönyvi esemény rögzítése: 2. 

Papír alapú anyakönyvből elektronikus anyakönyvben rögzített halotti bejegyzés: 8. 

Anyakönyvi kivonat kiállítására kérelemre 39 esetben került sor. 

Anyakönyvi adatváltozás rögzítése 3 esetben történt. 

 

Az elektronikus rendszerben az anyakönyvezés adminisztrációja hosszabb. A rendszer 

kialakításával már nemcsak a helyben anyakönyvezett eseményekről lehet anyakönyvi 

kivonatot kiállítani, hanem az ország bármely településén keletkezett anyakönyvi 

eseményekről. A papíralapú anyakönyvből nyilván először az eseményt az esemény helye 

szerinti anyakönyvvezetőnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben rögzíteni kell, ezután 

lehet iratot kiállítani.  

 

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok 

Az állandó lakosok száma 2019.01.01-én: 441 fő 

2019. évben 7 lakcímbejelentés történt, ebből 

állandó lakóhely létesítése:      7 fő 

tartózkodási hely létesítése:      0 fő 
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elköltözöttek:        3 fő 

tartózkodási hely megszűnése:              0 fő 

A lakcímbejelentéseket helyben kell rögzíteni, és a rögzítés tényéről kinyomtatott adatlapot 

kell a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal 

Okmányirodájának megküldeni a lakcímjelentő lappal együtt lakcímigazolvány elkészítése 

miatt. 

 

Ipar-kereskedelem 

Telephely engedélyezési eljárás 2019. évben nem történt. 

A törvény szerint működési engedélyköteles tevékenységre, és bejelentés köteles 

tevékenységre nyújtható be kérelem.  2019-ben bejelentésköteles tevékenységre 1 kérelem 

érkezett. Engedélyköteles tevékenységre nem érkezett kérelem. 

 

 

Szálláshely üzemeltetési engedély 

 

Új szálláshelyként 1 üdülőház és 3 magánszálláshely nyilvántartásba vételére érkezett 

kérelem. 

 

 

 

Szociális ellátások 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. törvény, illetve a 

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési támogatásról szóló 

4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete szabályozza az ellátások nyújtásának feltételeit.  

 

Települési támogatás 

A települési támogatáson belül több ellátási forma került megállapításra. 

1. Gyógyszertámogatás 

Az ellátási formára 2019-ben nem érkezett kérelem.   

2. Lakásfenntartási támogatás 

Lakásfenntartási támogatás megállapítására 26 esetben került sor, elutasítás 1 esetben történt. 

Haláleset miatt 1 esetben meg kellett szüntetni a támogatás folyósítását. 

3. Települési közlekedési támogatás 

Áprilisban 8 diák, novemberben 9 diák részére került kifizetésre bérlettámogatás az iskolába 

járáshoz. Ennek kifizetése a tanévben kétszer történik iskolalátogatási igazolás becsatolása 

ellenében. 

4. Temetés költségeihez nyújtott támogatás 

5 fő nyújtott be kérelmet a temetés költségeinek támogatásához, részükre 20000.-Ft/fő 

összegű támogatás került megállapításra. 

5. Krízis helyzet kezeléséhez nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítására 2 

esetben került sor rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatására. Létfenntartási 

települési támogatás megállapítására nem érkezett kérelem. 

6. Rendkívüli gyermeknevelési támogatás megállapítására sem érkezett kérelem. 

7. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

Az idősek napján – előreláthatólag - 121 fő részére 4000.-Ft/fő összegben kerül kifizetésre 

támogatás. 

8. Szociális étkeztetésre 7 fő nyújtott be kérelmet, akik részére biztosítjuk az ellátást. Jelenleg 

48 fő ellátottunk van. Az igénybevevőkkel megállapodást kell kötni, háziorvostól javaslatot 
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kell kérni, hogy támogatja az ellátást. Nyilatkozniuk kell a jövedelmükről, valamint hogy 

milyen más szociális ellátási formát vesznek igénybe. 

9. Köztemetés elrendelésére nem került sor. 

10. A házi segítségnyújtás biztosítását az önkormányzat Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása útján látja el. A településen 14 fő ellátását egy főállású, 

egy részmunkaidős és egy közfoglalkoztatott szociális gondozó oldja meg. 

11. A családsegítést az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás által a 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény útján biztosítja. A 

településünkön heti egy alkalommal érhető el a családsegítő személyesen. 

 

Az aktív korúak ellátásának támogatását, alanyi és normatív közgyógyellátást, időskorúak 

járadékának igénylését a járási hivatalnál kell igényelni, azonban helyben is lehet intézni a 

járási ügysegéd ügyfélfogadási idejében, heti egy alkalommal. 

   

Közmunkavégzésbe bevonva az év folyamán: 6 fő (a felmerülő munka igényének 

megfelelően). Havi átlagban számított a létszám a munkaviszony megszűnések miatt. A 

támogatás összege 2.584.647.-Ft. 

Diákmunkán július és augusztus hónapban 6 fő vett részt, a támogatás összege 756.573.-Ft. 

A közfoglalkoztatottak egyszeri támogatásában 5 fő részesült, a támogatás összege 278.990.-

Ft. 

 

      

Idegenforgalmi adóbevallások (vendégéjszaka után): 73 

 

Építményadó bevallások: 2 

Változás bejelentése: 0 

Megszüntetés: 3 

 

Iparűzési adóbevallások: 47 

Változás: 6 

Iparűzési adó alá történő bejelentkezések: 2 

Ideiglenes tevékenységet végző iparűzési adóbevallása: 0 

 

Gépjármű adó kivetések, törlések, mentességek száma: 117. 

 

Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülők  

2019/2020-es tanév első félévében „A” típusú ösztöndíjra 4 fő nyújtott be pályázatot, részükre 

az ösztöndíj megállapítása folyamatban van. „B” típusú (jelenleg középiskolai tanulmányokat 

folytató, de a következő tanévben felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat kezdő) 

ösztöndíjas jelenleg nincs. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

A támogatásban jelenleg nem részesül senki. 

 

Hagyatéki ügyek: 

Hagyatéki eljárásban indított ügyek             10 

Póthagyatéki ügy:      2 

Jegyzőkönyv felvétele (nem volt hagyatéki vagyon) 0 

Hagyatéki ügyben megkeresés    3 
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Adó- és értékbizonyítvány: 17 

 

Külterületi földek eladása esetén a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

CXX. törvény alapján a külterületi földek haszonbérleti szerződését, valamint külterületi 

földek adás-vételi szerződését a közös önkormányzati hivatal hirdetőtábláján hirdetmény útján 

ki kell függeszteni jognyilatkozat megtétele céljából. A szerződést záradékolni kell, a közlés 

tényéről az ÁNYK programban rögzített adatlapot kell közzétenni az elektronikus 

tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu oldalon. A határidő letelte után a 

záradékolt szerződéseket iratjegyzékkel, az esetleges jognyilatkozat tételekkel a földhivatal 

részére kell megküldeni. Ez 7 esetben történt. 

 

Önkormányzati döntések 

határozatok száma:     71 

rendeletek száma:         9 

 

Képviselő-testületi ülések száma: 14, melyekről a 15 napos határidőn belül készült 

jegyzőkönyv feltöltésre került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

(továbbiakban: Kormányhivatal) Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul 

felületére. 

 

A nemzetiségi önkormányzati ülések száma 6, melyekről a jegyzőkönyveket a 

Kormányhivatal internetes felületére a közös önkormányzati hivatal tölti fel. 

 

2019. évben európai parlamenti képviselők és önkormányzati választás lebonyolítására is sor 

került. Lakóhelytől távol történő szavazás miatt igazolások kiadására került sor 9 esetben, 

valamint mozgóurna kérelem elbírálása történt 6 esetben.  

 

Folyamatban lévő pályázatok száma: 15.  

 

Az iktatott ügyiratok alapszámmal: 785, alszámmal: 1355. 
 

 

4. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata és a Bükkszentkereszti  

Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha  valamint a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal  Magyar Államkincstár által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

 

 

Előterjesztés 

Javaslat a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár 

által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 



38 
 

A Magyar Államkincstár utóellenőrzést hajtott végre Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha, valamint a Bükkszentkereszti Közös 

Önkormányzati Hivatal 2017. évi adatszolgáltatásával és beszámolójával kapcsolatban.  

 Az utóellenőrzés során elkészült intézkedési terveket a képviselő-testület a 82/2019. (VII.31.) 

határozatával fogadta el mind az önkormányzat, mind az óvoda és konyha és a közös hivatal 

tekintetében. 

A kincstári ellenőrzési jelentéshez elkészült az elfogadott intézkedési tervekben meghatározott 

feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 

A kincstári jelentés értelmében a határidőre megtett intézkedések tehát az alábbiak: 

Az SZMSZ-en a jogszabályi változások átvezetésre kerültek 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük   

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) 

bekezdése, és a  

Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése megtörtént Az 

integrált kockázatkezelési szabályzatban 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük 

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő könyvviteli illetve 

nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM rendelet, valamint a 68/2013. NGM 

rendeletben foglaltak figyelembe vételével 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 

 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókat 2019. november 

30. napját követő 8 napon belül írásban kell a Magyar Államkincstár részére megküldenünk. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékelt határozati-javaslat elfogadására. 

 

Bükkszentkereszt, 2019. november 

 

Határozati javaslat 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár által 

elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár által készített 

intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására ” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 

2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 
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                               …./2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 

 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a Magyar Államkincstár 

által készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 

 
Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

 

1. A Szervezeti Működési Szabályzatot az Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján szükséges kiegészíteni a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységekkel. A jogszabályváltozások nem kerültek átvezetésre a 

szabályzaton. 

A Szervezeti és Működési Szabályzaton a jogszabályi változások átvezetésre kerültek. 

 

 

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjének elkészítése 

szükséges az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük. 

 

 

3. A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a  

Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

 

 

4. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént Az integrált kockázatkezelési szabályzatban. 

 

 

5. Szükséges a módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztása 

(Áht. 5. § (1), és 34. §). 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük. 

 

 

 

A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 
1. A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli és nyilvántartási számlán történjen az Áhsz.,  

a 38/2013. NGM rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe 

vételével. 
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A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

 

2. Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek alátámasztásához 

olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a 

mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi vagyonelemre 

vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 

egyezőségét. 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 

 

 

Bükkszentkereszt, 2019. december 02. 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska   dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

………………………………………… 

Solymosi Konrád Ferenc 

polgármester 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár által 

elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal Magyar Államkincstár által készített 

intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására ” 

tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 

2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 

 

 

                               120/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 

 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a Magyar Államkincstár 

által készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 

 
Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 

 

6. A Szervezeti Működési Szabályzatot az Ávr. 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján szükséges kiegészíteni a kormányzati funkció szerint besorolt 

alaptevékenységekkel. A jogszabályváltozások nem kerültek átvezetésre a 

szabályzaton. 

A Szervezeti és Működési Szabályzaton a jogszabályi változások átvezetésre kerültek. 

 

 

7. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjének elkészítése 

szükséges az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük. 

 

 

8. A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a  

Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján 

 

 

9. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént Az integrált kockázatkezelési szabályzatban. 

 

 

10. Szükséges a módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztása 

(Áht. 5. § (1), és 34. §). 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük. 
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A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 
3. A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli és nyilvántartási számlán történjen az Áhsz.,  

a 38/2013. NGM rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe 

vételével. 

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

 

4. Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek alátámasztásához 

olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a 

mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi vagyonelemre 

vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 

egyezőségét. 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 

 

 

Bükkszentkereszt, 2019. december 02. 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska   dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

………………………………………… 

Solymosi Konrád Ferenc 

polgármester 
 

 
 

Előterjesztés 

Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Magyar Államkincstár által 

elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár utóellenőrzést hajtott végre Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata, Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha, valamint a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi adatszolgáltatásával és 

beszámolójával kapcsolatban.  
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 Az utóellenőrzés során elkészült intézkedési terveket a képviselő-testület a 82/2019. (VII.31.) 

határozatával fogadta el mind az önkormányzat, mind az óvoda és konyha és a közös hivatal 

tekintetében. 

A kincstári ellenőrzési jelentéshez elkészült és elfogadott intézkedési tervekben meghatározott 

feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló az egyes feladatok végrehajtásáról. 

A kincstári jelentés értelmében a határidőre megtett intézkedések tehát az alábbiak: 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük;   

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. 

§ (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján; 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént az integrált kockázatkezelési szabályzatban; 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük; 

Az adatszolgáltatások esetében az Ávr. 9 § (1-2)  valamint (5) bekezdés a) pontjában foglaltak 

alapján járunk el; 

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő könyvviteli 

illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM rendelet, valamint a 

68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével 

könyvvezetés során elvégeztük – havonta, negyedévente, évente az  

Áhsz. 53. §-ában előírtak szerint a könyvviteli zárlatokat; 

Az ÁHSZ 14. mellékletében meghatározott analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

vezetéséről gondoskodtunk az ASP program használatával. 

 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókat 2019. 

november 30. napját követő 8 napon belül írásban kell a Magyar Államkincstár részére 

megküldenünk. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékelt határozati-javaslat 

elfogadására. 

 

Bükkszentkereszt, 2019. november 

 

Határozati javaslat 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Magyar Államkincstár által elfogadott 

intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

1.Bükkszentkereszt Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Magyar Államkincstár által készített intézkedési 

tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására ” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 

 

2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



44 
 

3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére 

küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 

 

……/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 

 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatára vonatkozóan a Magyar Államkincstár által 

készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 

 
 

Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 
 

1. A Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 

Szabályzat pontosítása, aktualizálása szükséges, valamint a jogszabályváltozásokat 

szükséges átvezetni az Ávr 13. § (2) bekezdés h) pontja és a 4a) bekezdése alapján. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük.   

 

 

2. A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és  

az Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és az Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 

 

3. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént Az integrált kockázatkezelési szabályzatban. 

 

 

4. Szükséges az eredeti és módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő 

alátámasztása (Áht. 5. § (1), és 34. §). 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük. 

 

 

A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 
1. A számviteli, pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és az adatszolgáltatással 

összefüggő feladatok elvégzésének módjával kapcsolatban az Ávr. 9. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint az (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján szükséges eljárni. 

Az adatszolgáltatások esetében az Ávr. 9 § (1-2)  valamint (5) bekezdés a) pontjában 

foglaltak alapján járunk el. 
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2. A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli, nyilvántartási számlán, valamint kormányzati funkción 

kerüljön megjelenítésre, figyelembe véve az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a  

68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglaltaknak.   

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

3. A könyvvezetés során szükséges elvégezni – havonta, negyedévente, évente az  

Áhsz. 53. §-ában előírtak szerint a könyvviteli zárlatokat. 

A könyvvezetés során elvégeztük – havonta, negyedévente, évente az  

Áhsz. 53. §-ában előírtak szerint a könyvviteli zárlatokat. 

 

 

4. Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek alátámasztásához 

olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a 

mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi vagyonelemre 

vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 

egyezőségét. 

Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat egyezősége jelenleg biztosított. 

A teljes körű leltár folyamatban van, a tételesen felvett, valós leltáradatok és a 

jelenlegi analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetése után a szükséges intézkedések 

(pl.selejtezés) megtételével az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 

egyezőségét a 2019-es év zárási folyamatainak határidejéig tételesen, ellenőrizhető 

módon biztosítani fogjuk. 

 

 

5. Az Áhsz. 14. mellékletében meghatározott analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

vezetéséről gondoskodjanak, kiemelten a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett 

eszközök vonatkozóan. 

Az ÁHSZ 14. mellékletében meghatározott analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

vezetéséről gondoskodtunk az ASP program használatával 

 

Bükkszentkereszt, 2019. …………. 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

 

………………………………………… 

Solymosi Konrád Ferenc 

polgármester 
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Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Magyar Államkincstár által elfogadott 

intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 

 

 

1.Bükkszentkereszt Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Magyar Államkincstár által készített intézkedési 

tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására ” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 

 

2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös 

Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére 

küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 

 

121/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 

 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatára vonatkozóan a Magyar Államkincstár által 

készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 

 
 

Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 
 

1.A Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő 

Szabályzat pontosítása, aktualizálása szükséges, valamint a jogszabályváltozásokat 

szükséges átvezetni az Ávr 13. § (2) bekezdés h) pontja és a 4a) bekezdése alapján. 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük.   

 

 

2.A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és  

az Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 
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A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és az Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 

 

3.Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént Az integrált kockázatkezelési szabályzatban. 

 

 

4.Szükséges az eredeti és módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő 

alátámasztása (Áht. 5. § (1), és 34. §). 

A módosított előirányzatok költségvetési rendelettel történő alátámasztását elvégeztük. 

 

 

A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 
1.A számviteli, pénzügyi, gazdálkodási, könyvvezetési és az adatszolgáltatással 

összefüggő feladatok elvégzésének módjával kapcsolatban az Ávr. 9. § (1)-(2) 

bekezdései, valamint az (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján szükséges eljárni. 

Az adatszolgáltatások esetében az Ávr. 9 § (1-2)  valamint (5) bekezdés a) pontjában 

foglaltak alapján járunk el. 

 

 

2.A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli, nyilvántartási számlán, valamint kormányzati funkción 

kerüljön megjelenítésre, figyelembe véve az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a  

68/2013. (XII. 29.) NGM rendeletben foglaltaknak.   

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

3.A könyvvezetés során szükséges elvégezni – havonta, negyedévente, évente az  

Áhsz. 53. §-ában előírtak szerint a könyvviteli zárlatokat. 

A könyvvezetés során elvégeztük – havonta, negyedévente, évente az  

Áhsz. 53. §-ában előírtak szerint a könyvviteli zárlatokat. 

 

 

4.Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek 

alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon 

tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi 

vagyonelemre vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a 

főkönyvi kivonat egyezőségét. 

Az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat egyezősége jelenleg biztosított. 

A teljes körű leltár folyamatban van, a tételesen felvett, valós leltáradatok és a 

jelenlegi analitikus nyilvántartás adatainak egyeztetése után a szükséges intézkedések 

(pl.selejtezés) megtételével az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 
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egyezőségét a 2019-es évzárási folyamatainak határidejéig tételesen, ellenőrizhető 

módon biztosítani fogjuk. 

 

 

5. Az Áhsz. 14. mellékletében meghatározott analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

vezetéséről gondoskodjanak, kiemelten a Nemzeti vagyonba tartozó befektetett 

eszközök vonatkozóan. 

Az ÁHSZ 14. mellékletében meghatározott analitikus nyilvántartások kialakításáról, 

vezetéséről gondoskodtunk az ASP program használatával 

 

Bükkszentkereszt, 2019. ………. 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

………………………………………… 

Solymosi Konrád Ferenc 

polgármester 

 

 

Előterjesztés 

Javaslat a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Magyar 

Államkincstár által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok 

végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyar Államkincstár utóellenőrzést hajtott végre Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata, Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha, valamint a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi adatszolgáltatásával és 

beszámolójával kapcsolatban.  

 Az utóellenőrzés során elkészült intézkedési terveket a képviselő-testület a 82/2019. (VII.31.) 

határozatával fogadta el mind az önkormányzat, mind az óvoda és konyha és a közös hivatal 

tekintetében. 

A kincstári ellenőrzési jelentéshez elkészült az elfogadott intézkedési tervekben 

meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló. 

A kincstári jelentés értelmében a határidőre megtett intézkedések tehát az alábbiak: 

A munkamegosztási megállapodás elkészült; 

Új Gazdálkodási szabályzat készült; 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük;   

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. 

§ (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján; 

A belső ellenőrzési vezető elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, az intézményvezető 

elkészítette a Bkr. 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot; 
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A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő könyvviteli 

illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM rendelet, valamint a 

68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével; 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 
 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolókat 2019. 

november 30. napját követő 8 napon belül írásban kell a Magyar Államkincstár részére 

megküldenünk. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés és a mellékelt határozati-javaslat 

elfogadására. 

 

Bükkszentkereszt, 2019. november 
 
 
Határozati javaslat 

 
 

Tárgy: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Magyar Államkincstár 

által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
 

1. Bükkszentkereszt Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Magyar Államkincstár által 

készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadására ” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 
2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 

 

…/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 
 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyhára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstár által készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 
 

Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 
 

1. A Munkamegosztási Megállapodást rendelkezésre bocsátani szükséges. Amennyiben 

nem áll rendelkezésre, abban az esetben az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

elkészíteni szükséges. 

A munkamegosztási megállapodás elkészült. 
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2. A Gazdálkodási Szabályzat aktualizálása, felülvizsgálata szükséges.  

A kötelezettségvállalás helyettesítésére szükséges felhatalmazást adni figyelembe véve 

az Áht. 9/A. § (2) bekezdésében foglaltakat. A kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzése, az érvényesítés igazolása, valamint teljesítés igazolás esetén szükséges 

rendelkezni a helyettesítés rendjéről. figyelembe véve az Ávr. 55. § (2) bekezdésében, 

az 57. § (1) bekezdése és az 58. § (4) bekezdésében foglaltakat.  

Új Gazdálkodási szabályzat készült. 

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjének elkészítése 

szükséges az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük. 

 

 

4. A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a  

Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 

 

5. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént. 

 

6. A Bkr. 48. § és 49. § (3)-(3a) bekezdései alapján készült éves összefoglaló ellenőrzési 

jelentés és a kapcsolódó a Bkr. 1. mellékletében foglalt nyilatkozat elkészítése 

szükséges 

A belső ellenőrzési vezető elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, az 

intézményvezető elkészítette a Bkr. 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot. 

 

 

A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 

1. A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli és nyilvántartási számlán, valamint a kormányzati funkción 

történjen az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével. 

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 
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2. Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek alátámasztásához 

olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a 

mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi vagyonelemre 

vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a főkönyvi kivonat 

egyezőségét. 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 

 

 

 

Bükkszentkereszt, 2019. ……………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

…………………………………………                 ……………………………………………. 

                Solymosi Konrád Ferenc      Négyesiné Zaránd Melitta Mónika 

                  polgármester                 óvodavezető 
 

 
 
 
Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Magyar Államkincstár 

által elfogadott intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
 

1. Bükkszentkereszt Község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Magyar Államkincstár által 

készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadására ” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza. 
 
2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 

képező Beszámolót. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzőjét, hogy jelen határozatot a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

Felelős: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

Határidő: 2019. december 6. 

 

122/2019 (XI.26) Önkormányzati Határozat melléklete 
 

Beszámoló az intézkedési terv elkészítéséről 

 

a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyhára vonatkozóan a Magyar 

Államkincstár által készített ÖPSZEF/629-7/2019. iktatószámú ellenőrzési jelentéshez. 
 

Belső kontrollrendszer értékelésével kapcsolatos intézkedések: 
 

1.A Munkamegosztási Megállapodást rendelkezésre bocsátani szükséges. Amennyiben 

nem áll rendelkezésre, abban az esetben az Ávr. 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján 

elkészíteni szükséges. 

A munkamegosztási megállapodás elkészült. 

 

 

2.A Gazdálkodási Szabályzat aktualizálása, felülvizsgálata szükséges.  

A kötelezettségvállalás helyettesítésére szükséges felhatalmazást adni figyelembe véve 

az Áht. 9/A. § (2) bekezdésében foglaltakat. A kötelezettségvállalás pénzügyi 

ellenjegyzése, az érvényesítés igazolása, valamint teljesítés igazolás esetén szükséges 

rendelkezni a helyettesítés rendjéről. figyelembe véve az Ávr. 55. § (2) bekezdésében, 

az 57. § (1) bekezdése és az 58. § (4) bekezdésében foglaltakat.  

Új Gazdálkodási szabályzat készült. 

 

3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjének elkészítése 

szükséges az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja alapján.  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzatát elkészítettük. 

 

 

4.A munkaköri leírásokat szükséges összhangba hozni a gazdálkodást segítő 

szabályzatokkal a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a  

Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

A munkaköri leírásokat felülvizsgáltuk és módosítottuk a Kttv. 75. § (1) bekezdése, a 

Kjt. 39. § (2) bekezdése, és a Mt. 46. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

 

 

5. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

szükséges (Bkr. 7. § (1)-(5)). 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 

megtörtént. 

 

6.A Bkr. 48. § és 49. § (3)-(3a) bekezdései alapján készült éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés és a kapcsolódó a Bkr. 1. mellékletében foglalt nyilatkozat 

elkészítése szükséges 
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A belső ellenőrzési vezető elkészítette az éves ellenőrzési jelentést, az 

intézményvezető elkészítette a Bkr. 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatot. 

 

 

A könyvvezetéssel kapcsolatos intézkedések: 

 

1.A könyvvezetés során biztosítani szükséges, hogy a gazdasági események minden 

esetben a Szt. 165-167. §-ainak megfelelő számviteli bizonylattal alátámasztásra 

kerüljenek, valamint rögzítésük az alapbizonylatnak megfelelően, pontosan, a 

megfelelő könyvviteli és nyilvántartási számlán, valamint a kormányzati funkción 

történjen az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak 

figyelembe vételével. 

A gazdasági események alátámasztása bizonylatokkal megtörtént és a megfelelő 

könyvviteli illetve nyilvántartási számlán került elszámolásra a 38/2013. NGM 

rendelet, valamint a 68/2013. NGM rendeletben foglaltak figyelembe vételével. 

 

 

2.Az Áhsz. 22. § (1) bekezdésében előírtak szerint a mérleg tételeinek 

alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, ellenőrizhető módon 

tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat, továbbá valamennyi 

vagyonelemre vonatkozóan biztosítani szükséges az analitikus nyilvántartás és a 

főkönyvi kivonat egyezőségét. 

A mérleg alátámasztása leltárral megtörtént. 

 

 

 

Bükkszentkereszt, 2019. ……………… 

 

 

…………………………………………  …………………………………………... 

Csathóné Hódi Piroska     dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta 

                       pénzügyi ügyintéző                     jegyző 

 

 

…………………………………………                 ……………………………………………. 

                Solymosi Konrád Ferenc      Négyesiné Zaránd Melitta Mónika 

                  polgármester                 óvodavezető 
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dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  volt egy kincstári utóellenőrzés 2017. évről, 

és ez még mindig annak a végrehajtása. A kincstár ezeket a hibákat észlelte, a képviselő-testület 

júliusban elfogadott egy intézkedési tervet, melynek végrehajtásának határideje 2019. november 30. A 

kincstári előírásoknak megfelelően készült el a beszámoló is. A határozat meghozatalát követően 8 

napon belül a kincstárat értesíteni kell, és ezt követően dönti el a kincstár, hogy lezárja-e az 

ellenőrzést.  

 

Császári Ildikó képviselő kérdésére dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy a kincstár 

ezt átnézi.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy állítólag a Szirmai Zsuzsanna által elkészített 

jegyzőkönyv meg lett küldve a kincstárnak. Arról valamilyen válasz? 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  nem a kincstárnak, hanem a 

kormányhivatalnak.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdezi, hogy arról az elfogadó nyugtát megkaphatják-e? 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  mivel képviselő-testület fogadta el, ez az 

NJT-n keresztül került feltöltésre, mivel ezen a felületen lehet kapcsolatot tartani írásban a 

kormányhivatallal.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy erre nem válaszolt a kormányhivatal, de van 

komoly válasza az államnak, a későbbiekben ismerteti.  

 

 

 

5. napirendi pont: Javaslat a  2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

                               Előterjesztő:  Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 
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BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

2020. ÉVI 

     BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet munkaidő kapacitás 

2. sz. melléklet 2020. évi munkaterv 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervét a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszerét a belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. 

(XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31. §- ának rendelkezései szerint, az államháztartásért 

felelős miniszter által közétett szakmai módszertani útmutató figyelembe véve állítottam 

össze. A terv kockázatelmezés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló 

erőforrásokon alapul. 

A kockázatelemzési tevékenységet a költségvetési szerv vezetőjének véleménye figyelembe-

vételével végeztem. 

Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredményének összefoglaló 

bemutatása 

Az Önkormányzati ellenőrzési tervben figyelembevéve a rendelkezésre álló humán-, illetve 

pénzügyi erőforrásokat – a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységeket soroltuk 

be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési modellnek 

megfelelően került sor: 

Alapvető kockázati tényezők: 

 Jogszabályi környezet változása 

 Kontrollok megbízhatósága 

 a folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése 

 Szervezeti változás 

 Emberi erőforrás kockázat 

A kockázati érték meghatározása: 

Az egyes kockázati tényezők kockázati értékét a kockázati tényezők terjedelme (való-

színűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg az alábbiak szerint: 

S.sz: Kockázati 

tényezők 

Valószí- 

nűség 

Alkamazott 

súly (hatás) 

1. Jogszabályi környezet változása 1-5 4 

2. Kontrollok megbízhatósága 1-5 4 

3. A folyamat/ tevékenység korábbi 

ellenőrzése 

 

1-5 

 

4 

4. Szervezeti változás 1-5 2 

5. Emberi erőforrás kockázat 1-5 2 

 

Az egyes tevékenységek kockázati értékét, bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása 

(súlya) alapján a következők szerint számítottam ki. 
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 Jogsza-

bályi 

környezet 

változása 

Kontro-

llok 

megbíz-

hatósága 

A 

folyamat/te-

vékenység 

korábbi 

ellenőrzése 

Szerve-

zeti 

változás 

Emberi 

erőfor-

rás 

kocká-

zata 

Kockázati 

pontok 

HATÁS 4 4 4 2 4  

Tevékenység bekövetkezés valószínűsége 

Támogatások elszámolása 2 3 2 2 2 40 
Szerződések szabályossága 2 3 2 2 2 40 
Közbeszerzések folyamatának 

szabályszerűsége. 
2 3 2 2 2 40 

A kontrollkörnyezet 

kialakítása  
2 3 2 2 2 40 

Pénzkezelés szabálysze-

rűségének ellenőrzése 
2 3 4 2 4 52 

 

A fenti táblázat mutatja, hogy az integritási kockázatelemzés alapján legmagasabb kockázati 

értéket ért el: 

 a pénzkezelés szabályszerűsége. 

A magasabb kockázati fokozatokba sorolt folyamat rendszeres és következetes ellenőrzése 

hozzájárul az integritási kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes 

végrehajtásához. 

A tervezett ellenőrzés tárgyát tekintve 2020-ban külső szolgáltató bevonásával pénzügyi 

ellenőrzés lefolytatására kerül sor. 

Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás: 

 tanácsadói tevékenységre 2 nap, 

 soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás 2 nap 

 adminisztrációs tevékenységekre 10 nap. 

Képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza meg, az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17 pontja, a Bkr. 24. § 

(7) bekezdése, illetve a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők 

nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek 

vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 

28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet alapján. 

Bükkszentkereszt, 2019. november 01. 

Tóthné Golyán Mária 

belső ellenőr 
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          1.sz. melléklet 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges 

kapacitás megállapítása 

Ssz. Megnevezés 

Átlagos 

munkanapok 

száma/fő 

Létszám 

(fő) 

Ellenőri napok száma 

összesen (Átlagos 

munkanapok száma × 

Létszám) 

1. Bruttó munkaidő  10 1 10 

2. Kieső munkaidő 0 0 0 

3. Fizetett ünnepek 0 0 0 

4. Fizetett szabadság (átlagos) 0 0 0 

5. Átlagos betegszabadság 0 0 0 

6. Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás): 
 

10 

7. Bizonyossági tevékenység - tervezett ellenőrzések  

 

10 

8. Soron kívüli ellenőrzés  2 

9. Tanácsadói tevékenység  2 

10. Képzés 0 

11. Egyéb tevékenység kapacitásigénye  10 

12. Összes tevékenység kapacitásigénye: 24 

13. 
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához 

szükséges: 
24 

14. Tartalékidő 0 

15. 
Külső szakértők (speciális szakértelem) 

igénybevétele 
0 

16. 
Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató 

által) 
0 
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2.sz. melléklet 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának  

2020. éves belső ellenőrzési terve 

 

Sor

-

szá

m 

Az 

ellenőrzés  

tárgya 

Az ellenőrzés 

célja, 

módszere, 

ellenőrizendő 

időszak 

Azonosít

ott 

kockázati 

tényezők 

Az 

ellenőr

-zés 

típusa 

Az ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti 

egység 

Az 

ellenő

r-zés 

terve-

zett 

üteme

-zése 

Az 

ellenőr-

zésre 

fordítan

dó 

kapaci-

tás 

 

 

 

1. 

 

 

 

A 

pénzkezelé

s 

szabályoss

ága 

Célja: annak 

megállapítá

sa, hogy a 

költségveté

si szervek 

pénzkezelés

e megfelel-

e a 

vonatkozó 

jogszabályo

knak 

Módszere: 
dokumentális 

ellenőrzés 

Ellenőrizendő 

időszak: 

2019. év 

 

 

magas 

 

 

pénzüg

yi  

Bükkszentkere

szt Község 

Önkormányzat

a 

Bükkszentkere

szti Szlovák 

Nemzetiségi 

Óvoda és 

Konyha 

Bükkszentkere

szti Közös 

Önkormányzat

i Hivatal 

 

 

 

2020.  

II. n. 

év. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

A 

pénzkezelé

s 

szabályoss

ága 

Célja: annak 

megállapítá

sa, hogy a 

költségveté

si szervek 

pénzkezelés

e megfelel-

e a 

vonatkozó 

jogszabályo

knak 

Módszere: 
dokumentális 

ellenőrzés 

Ellenőrizendő 

időszak: 

2019. év 

magas pénzüg

yi 

 

 

 

Bükkszentkere

szti Szlovák 

Nemzetiségi 

Önkormányzat   

 

2020.  

II. 

név. 

 

 

 

2 
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Készítette: Jóváhagyta: 

Név: Tóthné Golyán Mária belső ellenőr 
Név: Dr. Gergelyné Dr. Bodnár Márta 

jegyző 

Aláírás: Aláírás: 

Dátum: 2019.11.11. Dátum: 2019.11.11. 

 

 

 

 

Császári Ildikó képviselő kérdezi, hogy miért maradt ez a belső ellenőr? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy tiszta költségvetésre készül, és 600 ezerrel 

tartozik neki az önkormányzat. Más nem vállalta el. A következő ülésre hívják meg. Nyilatkoztassák 

meg.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy egy alkalmasabb rendszert szeretne.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ha a feladatát nem végezte el maradéktalanul, nem 

biztos hogy ki kell fizetni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy még nem fizették ki.  

 

 Császár István képviselő előadja, hogy kockázatelemzés táblázatban az emberi erőforrás táblázat 

egyszer 2, egyszer 4. Melyik a jó? A kockázati pontok sem jól vannak kiszámolva.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy   a következő ülésre meg lehet hívni és neki 

kell feltenni a kérdéseket. Speciális kérdésekre ő tud válaszolni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

javasolta, hogy ő legyen a belső ellenőr. Korábban társulással látta el az önkormányzat a feladatokat.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  2013-ig kötelező volt az 

önkormányzatoknak könyvvizsgálót alkalmazni. Az a legnagyobb probléma, hogy az önkormányzatok 

nem tudják kigazdálkodni a könyvvizsgáló díját, de ő lenne a kontroll.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy most a Globuli Kft itt volt, és ő 

könyvvizsgáló. A finanszírozását elő kell teremteni egy könyvvizsgálónak.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy nem jó a táblázat. 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy december 31-ig lehet elfogadni, a következő 

ülésen is el lehet fogadni.  

 

    

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési 

terve 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának 2020. évi belső ellenőrzési terve” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. A képviselő-testület az ismertetett belső ellenőrzési tervet nem fogadja el.  
2. Bükkszentkereszt Község Képviselő-testülete felhívja a Bükkszentkereszti Község Önkormányzat 

polgármesterét, hogy a belső ellenőrt hívja meg a fenti javaslat megtárgyalására.  

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: polgármester 

 

 

 

6. napirendi pont: Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta, jegyző 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Javaslat a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző 
 

  

Tisztelt Képviselőtestület! 

 
2020. január 1-től a garantált bérminimum összege bruttó 195 000.- Ft-ról 210 600.- Ft-ra 

 emelkedik. 

Központi intézkedés a köztisztviselői bérek rendezésére 2008 óta nem történt, jelen információk 

szerint nem is várható. 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 

Költségvetési tv.) 58. § (6) bekezdése értelmében lehetőség van arra, hogy a helyi önkormányzatok 

képviselőtestülete 2020. évre vonatkozóan, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál magasabb összegben állapítsa meg a 

köztisztviselői illetményalapot (összege jelenleg 38.650.- Ft).  

 

Költségvetési törvény 58§ (6)  A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - 

az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri 

hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 

foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az 

illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a 

Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
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nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés 

szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. 

 

A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők átlagbére jelentősen elmarad a környező hivatalokban 

foglalkoztatott köztisztviselők átlagbérétől.  

 

Az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó (korábban akár hivatali alkalmazásban álló) 

járási hivatali dolgozók illetménye az eltérő bértábla miatt jelentősen magasabb, mely a hivatali 

alkalmazottak megtartását, ezáltal a feladatok zökkenőmentes ellátását veszélyezteti. 

 

A Hivatal alkalmazottainak megtartása érdekében javasolt, a Költségvetési tv. által biztosított 

lehetőség alapján  a köztisztviselők, illetményének rendezése 2020. évtől, köztisztviselők esetében az 

illetményalap 38.650.- Ft-ról 50 000.- Ft-ra történő emelésével.  

 

 

Az illetményalap 2017. január 1. napjától 50 000,- Ft, az erről szóló önkormányzati rendeleteket 

minden évben megalkotta a képviselő-testület.    

 

Előzőekre tekintettel a magasabb összegű illetményalappal összefüggő kiadásokat a képviselő-

testületnek költségvetési rendeletében a működési kiadások között a személyi juttatások és a 

munkaadókat terhelő járulék jogcímen eredeti előirányzatként biztosítani szükséges.  
 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 
  

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2019. november  

Rendelet-tervezet megnevezése 2020. évi illetményalapról 

 Társadalmi hatás A bérrendezés hozzájárul az önkormányzati hivatalban 

foglalkoztatott szakemberek helyben tartásához 

Gazdasági, költségvetési hatás A bérnövekmény mértéke az előző évhez mérten változatlan 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 

Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 

Adminisztrációs terhek Egyszeri adminisztrációs tehernövekedést jelent a kinevezések ( 

munkaszerződések ) módosítása  

A rendelet megalkotásának 

szükségessége 

Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott szakemberek 

helyben tartása 

A jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

Esetleges további szakember elvándorlás az állami szférába 

  

A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 

 

 

Részletes indokolás a rendelettervezet 1. §-ához: 

 

A rendelet személyi hatálya a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2. §-ához: 
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2020. évre az illetményalap a Költségvetési tv-ben szereplő 38.650 Ft-hoz képest magasabb 

összegben, 50.000 Ft-ban kerül megállapításra. 

 

Részletes indokolás a rendelettervezet 3. §-ához: 

 

A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra. 

 
Bükkszentkereszt, 2019. november  

 

 

 

 

 
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

…../2019 (…….) Önkormányzati Rendelete 

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI törvény 58 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire, 

közszolgálati ügykezelőire. 

2§ 

A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó illetményalap 50 000,- Ft, azaz Ötvenezer forint. 

 

3§ 

            Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

            Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 

            Hatályát veszti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 8/ 2018 (XI.15) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

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

                                jegyző                                                                   polgármester 

 

 

 

 

 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  ez arról szól, hogy maradna a 2017. évben 

megállapított 50 000 Ft, amit minden évben felül kell vizsgálni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a béreket is rendezni kell 2022-re. Az 

önkormányzatot szeretné megerősíteni úgy, hogy a helyiek küzdjenek, hogy ide bekerülhessenek 

dolgozni.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  
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Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

17/2019 (XI.26) Önkormányzati Rendelete 

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

 

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

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI törvény 58 § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 

rendeli el: 

1§ 

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire, 

közszolgálati ügykezelőire. 

2§ 

A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre és 

közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó illetményalap 50 000,- Ft, azaz Ötvenezer forint. 

 

3§ 

            Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

            Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. 

            Hatályát veszti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 8/ 2018 (XI.15) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

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

                                jegyző                                                                   polgármester 

 

 

 

7. napirendi pont: Javaslat a helyi adó rendeletek felülvizsgálatára 

                             Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

Javaslat a helyi adó rendeletek felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!  

 

Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, törvény keretei 

között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét. E jogot Magyarország Alaptörvénye és a 

kapcsolódó törvények biztosítják az önkormányzatoknak. Az önkormányzati adóhatóság által 

beszedett önkormányzati adók évről évre tervezhető és biztos bevételi forrást jelentenek. A 

helyi adóknak elsősorban a közszolgáltatások finanszírozását kell fedezniük, az adóterheknek 

arányban kell állniuk a közszolgáltatások számával, minőségével, és az adózók teherviselő 

képességével. A jogszabályok alapján a helyi adókról szóló rendeletet minden év 

novemberében felülvizsgáljuk, mivel a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 32. §- a szerint adókötelezettséget megállapító, az adóalanyok körét bővítő, 

az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet megszüntető jogszabály kihirdetése 

és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
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Az alábbi helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálatát javaslom: 

 

1.  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  12/2014 (XI.27) 

Önkormányzati Rendelete az idegenforgalmi adóról 

 

Az adó mértéke 2014-től változatlanul 350 Ft/fő/vendégéjszaka. Az idegenforgalmi adóhoz az 

állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A hozzájárulás mértéke az 

idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához 1 forint a hatályos szabályozás szerint. Az 

önkormányzat jelentős helyi adó bevételi forrása, de a bevétel folyamatosan emelkedik, amely 

megfelel a vidéki települések esetében az országos trendnek. 

 

Fenti 350/ Ft/ fő / vendégéjszaka mértékkel az önkormányzat bevétele a 2018. évben  14 176 

db vendégéjszakával számolva 4 961 600,- Ft volt.  

Javaslom az adó mértékét 400,- Ft/ fő/vendégéjszakára emelni. Ezzel az önkormányzat az 

idegenforgalmi adóból 14%-kal több bevételhez juthat.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet megnevezése …./2019 (…..) Önkormányzati Rendelet  az idegenforgalmi 

adóról szóló 12/ 2014 (XI.27) rendelet módosításáról  

Gazdasági, költségvetési hatás Az idegenforgalmi adóbevétel növekszik, így bővülnek az 

önkormányzat működéséhez és fejlesztésekhez szükséges 

források 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 

Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 

Adminisztrációs terhek A módosítás 2020. év első félévében jelentős adminisztrációs 

többletterhet jelent  

A rendelet megalkotásának 

szükségessége 

Az önkormányzat bevételeinek növelése szükséges az 

önkormányzat gazdasági stabilitásának megtartásához 

A jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

Adókból származó bevételek növekedésének elmaradása 

  

A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 
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Részletes indokolás a rendelettervezet 1 §-ához: 

 

Az adó mértéke kerül meghatározásra személyenként és vendégéjszakánként.  

 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2  §-ához: 

 

A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra. 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./ …/ 2019(…) Önkormányzati Rendelete 

az idegenforgalmi adóról szóló 

12/ 2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
 

                      (TERVEZET)  

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 6 §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikkének (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adóról 

szóló 12/2014.(IX.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli el: 

 

1§ 

 

A rendelet 1§ - a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.” 

 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  

         dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta    Solymosi Konrád Ferenc  

                               jegyző                                                              polgármester 

 

 

 

2.  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  14/2014 (XI.27) 

Önkormányzati Rendelete a helyi iparűzési adóról 

 

 

Bükkszentkereszt község területén állandó jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után 

adófizetési kötelezettség terheli a vállalkozót, illetve a vállalkozást (gazdasági társaságot). A 
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helyi rendelkezések alapján a helyi iparűzési adó mértéke 2015. évtől az adóalap 2 %-a.  A 

Htv. rendelkezései szerint az adó mértékének felső határa: az adóalap 2 %-a. Javasolom 

továbbra is fenntartani az 2 %-os iparűzési adó mértéket. 

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként legfeljebb 5000 forint naponként a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 40 § (2) 

bekezdése szerint.  A  14/ 2014 (XI.27) önkormányzati rendelet  1 § (2) bekezdése szerint 

Bükkszentkereszten  az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 

naptári naponként 1 000,- Ft. 

 

2018. évben a fenti adómértékkel az ideiglenes iparűzési adóból 0,- Ft bevétele volt az 

önkormányzatnak.  

 

A korábbi képviselői javaslatok alapján javaslom az ideiglenes helyi iparűzési adó mértékét a 

maximálisan megszabható 5000,- Ft/napban meghatározni.  

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján) 

Rendelet-tervezet megnevezése …/2019 (…..) Önkormányzati Rendelet  a helyi iparűzési  

adóról szóló 14/ 2014 (XI.27) rendelet módosításáról  

Gazdasági, költségvetési hatás A helyi iparűzési adóból származó bevétel növekszik, így 

bővülnek az önkormányzat működéséhez és fejlesztésekhez 

szükséges források 

Környezeti következmények Nincsenek környezeti következmények 

Egészségi következmények Nincsenek egészségi következmények 

Adminisztrációs terhek A módosítás 2020. év első félévében jelentős adminisztrációs 

többletterhet jelent  

A rendelet megalkotásának 

szükségessége 

Az önkormányzat bevételeinek növelése szükséges az 

önkormányzat gazdasági stabilitásának megtartásához 

A jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

Adókból származó bevételek növekedésének elmaradása 

  

A rendelet alkalmazásához szükséges 

Személyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Szervezeti feltételek Rendelkezésre állnak 

Tárgyi feltételek Rendelkezésre állnak 

Pénzügyi feltelek Rendelkezésre állnak 

 
Részletes indokolás a rendelettervezet 1 §-ához: 
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Az adó mértéke kerül meghatározásra naponként.  

 

Részletes indokolás a rendelettervezet 2  §-ához: 

 

A rendelet hatályának időtartama kerül meghatározásra. 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./ …/ 2019(…) Önkormányzati Rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

14/ 2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
 

                      (TERVEZET)  

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 6 §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikkének (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adóról 

szóló 12/2014.(IX.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli el: 

 

1 § 

 

A rendelet 1 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 

5 000,- Ft. 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  

         dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta    Solymosi Konrád Ferenc  

                               jegyző                                                              polgármester 

 

 
 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ahol volt külföldön is, az 1 euro volt. A 350 

Ft középárfolyam 

 

Császár István képviselő előadja, hogy Egerben az IFA 450,- Ft 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy Siófokon 400 Ft.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy mindenhol az 1 euro az elfogadott, és 

javasolja, hogy a 350,- Ft maradjon. Ha megindul a befektetési kedv, akkor érdemes újragondolni. 

Most javasolja, hogy ne emelje meg a testület. Meg kell értetni a helyi szállásadókat, hogy fizessék be 

a jelenlegit.  
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Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy 18 év alatt nem fizetnek, vagy ha nappalin tanul 

később sem. Horvátországban kifizettették a tanulóra is. 400 Ft nem lenne sok.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy    532,- Ft a maximum.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ha az infrastruktúra megteremtődik, akkor 

lehet emelni. 104 millió forintért vannak pályázatok beadva.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a Balatonon ellenőrizte az önkormányzat, itt is 

kellene Bükkszentkereszten.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy volt olyan, hogy kérte a jegyzőt, hogy nézzen 

utána milyen ellenőrzési gyakorlat van máshol.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  akkor fel kell venni pár embert, mert a 

jelenlegi apparátus így is túlterhelt.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az idegenforgalmi ülésen is hangozzanak el 

ezek a dolgok, azt kell megértetni az emberekkel, és szemléletváltás kell.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a magánszemélytől is levonnak 33 %-ot, úgy hogy 

nem kérdezi meg az állam, hogy beleegyezik-e. Mivel ezt a vendégnek kiszámlázza, fizesse is be. 

Nyilván ellenőrzés hiányában ezt megpróbálják elsinkófálni.  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester előadja, hogy igaza van Polgármester Úrnak, hogy az 

idegenforgalmi kerekasztalon kell erről beszélni. Ott meg lehetne értetni a vállalkozókkal, hogy ezt 

fizessék be.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy szemléletváltás kell, hogy minden átlátható 

legyen az is szükséges.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy ha emelés lesz és elkezdik ellenőrizni, az nagyon visszatetsző 

lesz. Ezt ne fogadja el a testület 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124/ 2019 (XI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy:  Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

idegenforgalmi adóról szóló 12/ 2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 

előterjesztés megtárgyalása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az idegenforgalmi adóról szóló 12/ 

2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és úgy döntött, hogy az 

előterjesztést nem fogadja el.    
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Határidő: folyamatos 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 
 

  

 

Szolnoki Csaba alpolgármester kérdezi, hogy az ideiglenes iparűzési adónál ez nem nagy összeg? 

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy nem, máshol is ennyi. Tavaly nem lett ideiglenes 

iparűzési adó kiszámlázva. 2017-ben lett e kiszámlázva, mert folytak építkezések?  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy csináltak adókimutatást, a hivatalos cégek 

fizetik. Azzal van probléma, hogy nem tud róla az önkormányzat.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy magánszemély sem építhet. Elektronikus naplót 

kell vezetni, például a CSOK-nál is, és csak vállalkozóval lehet csinálni. Igazolni kell számlával a 

költségekket. Részletekben folyósítják, számlával igazolva.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ha ezt is több fórumon el kell mondani, hogy 

ezzel is az önkormányzatot támogatja.  

 

 Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy ha kapnak támogatást, csak számlaképes 

vállalkozóval lehet elvégeztetni a munkát, annak pedig be kell jelentkezni.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

rendelet alkotta:   

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/ 2019(XI.26) Önkormányzati Rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 

14/ 2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 6 §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 

32. cikkének (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az idegenforgalmi adóról 

szóló 12/2014.(IX.27) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli el: 

 

1 § 

 

A rendelet 1 § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 

5 000,- Ft. 

 

2.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.  

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

                               jegyző                                                              polgármester 
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8. napirendi pont: Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által fenntartott 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha főzőkonyháján alkalmazott 

nyersanyagnorma meghatározására, a gyermekétkeztetésért és szociális étkeztetésért 

fizetendő térítési díjak meghatározásáról szóló rendelet megalkotására, valamint az 

alkalmazotti és vendégebéd térítési díjának meghatározására 
Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által fenntartott Bükkszentkereszti Szlovák 

Nemzetiségi Óvoda és Konyha főzőkonyháján alkalmazott nyersanyagnorma 

meghatározására, a gyermekétkeztetésért és szociális étkeztetésért fizetendő térítési 

díjak meghatározásáról szóló rendelet megalkotására, valamint az alkalmazotti és 

vendégebéd térítési díjának meghatározására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gyvt.) 146.§ -a szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti 

gondozásáért, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás 

keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell 

fizetni. A fenntartó megállapítja a Gyvt. 146. §-a szerinti ellátások intézményi térítési díját, 

ami–a gyermekétkeztetés kivételével–a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről 

szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. Az intézményi térítési díjat több 

szolgáltatás és ellátás nyújtása esetében szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, 

a közös költségelemek szolgáltatásonkénti (ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában 

történő megosztásával. A Gyvt. 147. § (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a 

tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási 

önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok 

indokolják. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja és a szociális étkeztetés intézményi 

térítési díja hét éve nem emelkedett. A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha 2020. évre a gyermekétkeztetés nyersanyag norma emelésére tett javaslatot az 

étkezés minőségének javítása érdekében, valamint az árváltozások miatt. A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény151 §( 3) bekezdése 

szerint a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés 

nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.  

 

A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Bükkszentkereszt Község 

Képviselő-testületének a nyersanyagnorma meghatározásáról szóló 70/2013 (VI. 27) 

Önkormányzati Határozata alapján a következő nyersanyagnormával dolgozik:  

 

Megnevezés Nyersanyagnorma 

Óvoda tízórai 80,-+Áfa 

Óvoda ebéd 250,- + Áfa 

Óvoda uzsonna 80,- + Áfa 
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Napközi tízórai 90,- + Áfa 

Napközi ebéd 270,- + Áfa 

Napközi uzsonna 90,- + Áfa 

CSANA tízórai 80,- + Áfa 

CSANA ebéd 250,- + Áfa 

CSANA uzsonna 80,- + Áfa 

Menza 270,- + Áfa 

Szociális 270,- + Áfa 

Tábor reggeli 180,- + Áfa 

Tábor ebéd 300,- + Áfa 

Tábor vacsora 250,- +Áfa 

  

 

 

Az óvodai konyha élelmezésvezetője elvégezte az étkeztetési formákhoz kapcsolódó 

normaszámításokat. 2019. évre, valamennyi étkezési forma esetében a norma emelését 

javasolta, az étkeztetés minőségének megtartása érdekében. javaslata szerint elkészült a 

határozat tervezete:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

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

 

Tárgy: Nyersanyag norma meghatározása  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzatnál és intézményeinél a nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Megnevezés Nyersanyagnorma 

Óvoda tízórai 85,- Ft  

Óvoda ebéd 250,- Ft  

Óvoda uzsonna 85,- Ft  

Napközi tízórai 95,- Ft  

Napközi ebéd 270,- Ft  

Napközi uzsonna 95,- Ft  

Menza 270,- Ft  

Szociális 285,- Ft  

  

 

 

Határidő: ………. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2008 (III. 25.) 

önkormányzati rendelete szabályozza a gyermekétkeztetésért illetve a szociális étkeztetésért 

fizetendő térítési díjakat. A rendelet a 6/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelettel módosította 

a képviselő-testület.  

A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni 

ellátása intézményi térítési díja a helyi ellátási formaként 2012. május 1. napjától  a 

következő: 

 

Óvodai étkezés térítési díj:  305,-Ft 

Napközis étkezés térítési díj:   356,-Ft 

Menza térítési díj:   279,-Ft 

 

 A személyes gondoskodást nyújtó alapellátás keretében biztosított szociális étkeztetés 

intézményi térítési díja a helyi ellátási formaként 2012. május 1. napjától a következő: 

 

Akinek a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 

(28 500,- Ft)  

 

150%-át    330,-Ft 

150 – 300% között    381,-Ft 

300% fölött     462,-Ft. 

 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai (intézményi térítési 

díj) évente felülvizsgálatra kerülnek. A Szoc. tv. 115. § (1)-(2)   bekezdése alapján: „Az 

intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 

térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege 

nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy 

alkalommal,támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési 

díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a 

szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a 

közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az 

intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás 

megkötésekor írásban tájékoztatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi 

térítési díj összegét.” 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

 

A rendelet meghozatalára a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 29.§ (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás és az 1993. évi III. törvény 

92 § (1)  bekezdése alapján  kerül sor. 

A rendelet a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés térítési díjait határozza meg.  

 

Részletes indokolás: 

1. §-hoz: A rendelet hatályát határozza meg 
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2 § A  gyermekétkeztetés térítési díjait határozza meg. 

3 §-hoz:  A szociális étkezés intézményi térítési díját, valamint a házhoz szállítás díját 

egységesen napi 100,- Ft-ban határozza meg. 

4 -5 §-hoz Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek és szociális étkezésben részt 

vevők személyi térítési díjának megállapításáról szóló és egyéb kerekítéssel kapcsolatos 

szabályokat határozza meg.  

6 §-hoz Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-aaz 

alábbiakról rendelkezik: „Fizetési kötelezettséget megállapító, fizetésre kötelezettek körét 

bővítő, a fizetési kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, mentességet megszüntető vagy 

korlátozó jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.” 

Erre tekintettel a rendelet hatályba lépésének javasolt időpontja 2020. január 1.  napja. 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 gyermekétkeztetésért és szociális étkeztetésért  fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

…../2019 (…) önkormányzati rendelet tervezethez 

  

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az étkezési térítési díjak mértékének 

nagymértékű emelése esetlegesen azt a hatást válthatja ki, hogy az étkeztetést kevesebben 

veszik igénybe, így kapacitás csökkenés következhet be. Az étkezési térítési díjak 

változatlanul hagyása mellett viszont a szolgáltatást nyújtó önkormányzat kerülhet nehéz 

anyagi helyzetbe.  

Költségvetési hatása: az önkormányzat amennyiben az árváltozásokra nem talál plusz forrást 

úgy a közétkezéshez nagyobb összeget kell biztosítania a saját forrásaiból e célra.  

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a képviselő-testület saját döntésén alapul 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

rendelkezésre állnak. 

 

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

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

a gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1), 147.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe 

tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 
A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 

2.§ 
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A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 

nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül: 

a) óvoda       420,- Ft 

b) iskola         460,-   Ft 

c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók   270,-  Ft 

 

3 § 
      (1) A szociális étkezés személyi térítési díja  

annak a kérelmezőnek, akinek  a családjában a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíjminimum  (28 500,- Ft)  

 

a) 150%-át                380,-Ft 

b) 150 – 300% -át                 400,-Ft 

c) 300%-500 % -át                          500,-Ft 

d) 500 % fölött                                               550,-Ft. 

      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: bruttó 100 Ft/adag/nap 

4.§ 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek intézményi térítési díját az  

intézményi térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, 

valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda 

és iskola esetében az intézményvezető állapítja meg. 

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 

a)  Az óvodai étkezés bruttó díja     420,- Ft, 

       b)  Iskola teljes ellátás 460,- Ft, 

       c)  Iskola menza 270,- Ft, 

       d)  Szociális étkezés a 3§ (1) bekezdése szerint jövedelemtől függően 380,- Ft, 400,- Ft, 

500,- Ft, vagy 550,- Ft.  

       e)  Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 100 Ft/adag/nap 

5. § 
(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi 

térítési díj a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege 

azzal, hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított 

rendszeres jövedelmének 30  %-át. 

 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési 

díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybe vett 

étkezések számának figyelembe vételével az élelmezésvezető állapítja meg 

6.§ 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2008 (III. 

25.) önkormányzati rendelete.  

 

 

 

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

                        jegyző               polgármester 
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A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha a 32/ 2012( VIII.23) 

Önkormányzati határozatával határozta meg az alkalmazotti és vendégebéd térítési díját. A 

határozatnak megfelelően  

az önkormányzat által üzemeltetett konyhán a térítési díj ebédenként 

 

alkalmazottaknak  400,-Ft 

vendégeknek   701,-Ft-ban  

került megállapításra.  

 

Az élelmezésvezető javasolta az alkalmazotti és a vendégebéd térítési díjának felülvizsgálatát, 

és a térítési díjak emelését. Az alkalmazottak körét a határozat tervezete szerint javaslom 

meghatározni.  

Ennek megfelelően elkészült a határozat tervezete:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

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

 

(TERVEZET) 

 

Tárgy: Az alkalmazotti illetve vendégebéd térítési díjának meghatározása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat által üzemeltetett konyhán a térítési díj ebédenként 

 

önkormányzati alkalmazottaknak, a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 

alkalmazottainak, valamint ezen intézmények nyugdíjasainak    700,- Ft 

                                                            vendégeknek   1 000,- Ft 

 

Határidő: 2020. 01.01. 

Felelős: élelmezésvezető 
 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy nem az emeléssel van gond, hanem a mértékkel. Le fogják 

mondani az ebédeket.  

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy     a rendelet  2013 óta nem volt felülvizsgálva 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy 2013-ban úgy lett kiszámolva, hogy a norma 

alatt fizetett mindenki.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy nyugdíjasoknak 700 forint a vendégebéd, ez sok.  

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy eddig ráfizetéssel működött a konyha. 

  

 dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy  így is ráfizetés, de jobban közelít a 

nullához.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester kérdezi, hogy most menüjelleggel, hol tud  enni 700 

forintért?  
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Császári Ildikó képviselő előadja, hogy    a felnőtt adag nagyon kevés, amit az ételhordóban visznek 

el. Ár értékarányban nem stimmel.  

 

 Császár István képviselő előadja, hogy emelkedni kell a minőségnek is.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a Privátban 1200 Ft a menü. Dolgozóként nem fogja igénybe 

venni, mert ez drága. Répáshután a dolgozói 365,- Ft 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző előadja, hogy    ott is változott hasonló mértékben, mert ott 

sem volt felülvizsgálva 2013. óta. Ha minden évben felül lett volna vizsgálva, akkor most nem lenne 

ilyen drasztikus az emelés.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ez a 400 forintos ár nem tartható.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a nagymértékű emelés kapacitáscsökkenést jelenthet.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy a nyugdíjasoknak sávosan meg van határozva.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy a mennyiséget felül kell vizsgálni 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy fejleszteni kell a konyhát is.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ugyanazt az adagot kapta , mint a gyerekek.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ez a dolgozón múlik.  

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy ha megnő az adag, akkor elfogadható, de így nem  

 

  

 

Császári Ildikó képviselő kérdezi, hogy az állam mennyit tesz ebbe? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a 2018. évben 27 millió volt a kiadás, és 26 

millió a bevétel. Ebben minden benne van. 2020-ban kevesebb támogatást kap, mert kevesebben 

lesznek az óvodában. Ezt a korrekciót el kell végezni. Korábban volt egy dolgozó, aki elmondta, hogy 

csak az önkormányzati dolgozók fizetnek az étkezésért és a könyvért.  

 

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:   

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

125/2019.(XI.26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Nyersanyag norma meghatározása  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzatnál és intézményeinél a nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg:  
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Megnevezés Nyersanyagnorma 

Óvoda tízórai 85,- Ft  

Óvoda ebéd 250,- Ft  

Óvoda uzsonna 85,- Ft  

Napközi tízórai 95,- Ft  

Napközi ebéd 270,- Ft  

Napközi uzsonna 95,- Ft  

Menza 270,- Ft  

Szociális 285,- Ft  

  

 

Határidő: 2019. 01. 01. 

Felelős: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 
 

 

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 1 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2019. (XI.26) önkormányzati rendelete 

a gyermek- és szociális étkeztetés térítési díjáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében, a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, 

valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 

(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1), 147.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe 

tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

1.§ 
A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község Önkormányzat által biztosított személyes 

gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki. 

2.§ 
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi élelmezési 

nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül: 

a) óvoda       420,- Ft 

b) iskola         460,-   Ft 

c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók   270,-  Ft 
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3 § 
      (1) A szociális étkezés személyi térítési díja  

annak a kérelmezőnek, akinek  a családjában a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg 

az öregségi nyugdíjminimum  (28 500,- Ft)  

 

a) 150%-át                380,-Ft 

b) 150 – 300% -át                 400,-Ft 

c) 300%-500 % -át                          500,-Ft 

d) 500 % fölött                                               550,-Ft. 

      (2) Szociális ebéd lakásra szállításának költsége: bruttó 100 Ft/adag/nap 

4.§ 
(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek intézményi térítési díját az  

intézményi térítési díj  áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, 

valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda 

és iskola esetében az intézményvezető állapítja meg. 

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak: 

a)  Az óvodai étkezés bruttó díja     420,- Ft, 

       b)  Iskola teljes ellátás 460,- Ft, 

       c)  Iskola menza 270,- Ft, 

       d)  Szociális étkezés a 3§ (1) bekezdése szerint jövedelemtől függően 380,- Ft, 400,- Ft, 

500,- Ft, vagy 550,- Ft.  

       e)  Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 100 Ft/adag/nap 

5. § 
(1)  A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi 

térítési díj a  3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj  áfá-val növelt összege 

azzal, hogy az nem haladhatja meg a   szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított 

rendszeres jövedelmének 30  %-át. 

 (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési 

díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybe vett 

étkezések számának figyelembe vételével az élelmezésvezető állapítja meg 

6.§ 
Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

hatályát veszti  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 6/2008 (III. 

25.) önkormányzati rendelete.  

 

 

 

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

                        jegyző               polgármester 

 
 

 

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

126/2019(XI.26)  Önkormányzati Határozata 

 

  

Tárgy: Az alkalmazotti illetve vendégebéd térítési díjának meghatározása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

önkormányzat által üzemeltetett konyhán a térítési díj ebédenként 

 

önkormányzati alkalmazottaknak, a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 

alkalmazottainak, valamint ezen intézmények nyugdíjasainak    700,- Ft 

                                                            vendégeknek   1 000,- Ft 

 

Határidő: 2020. 01.01. 

Felelős: élelmezésvezető 
 

 

9. napirendi pont: Javaslat  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Község Képviselő-

testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

végrehajtásának helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

 Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának 

helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának 

helyi szabályairól az Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 24/2013 (XII.13) 

Önkormányzati Rendeletét. 

Az időközben bekövetkezett jogszabályi és egyéb változások indokolttá tették ezen 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet alkotását az alábbi okok 

miatt:  

-A rendelet szabályozta a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott napi háromszori 

étkezés térítési díját. 

Az önkormányzat rendeletet alkotott a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról, így a 

térítési díjakról az e rendeletbeli szabályozás hatályát veszti. 

-A rendelet a családi napközivel kapcsolatos szabályozást is magába foglalta. A családi 

napközi családi bölcsödévé alakult Bükkszentkereszten 2017. január 1. napjától.  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/ 2019 (I. 31) 

Önkormányzati Határozatával 2019. február 15. napjával a családi bölcsödét is 

megszüntette.  

 Mindezek alapján a helyi gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozóan a meglévő rendelet 

módosítása helyett egy új, áttekinthető egységes önkormányzati rendelet megalkotását 

javasoljuk. 
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INDOKOLÁS  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a rendelet-

tervezetet az alábbiak szerint indokolom:  

A rendelet megalkotására a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 29.§ (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás és az 1993. évi III. törvény 92 § (1)  

bekezdése alapján  kerül sor. 

Részletes indokolás: 

1§: a rendelet célja kerül meghatározásra 

2§ : a rendelet hatálya kerül meghatározásra 

3§: a gyermekek védelmének rendszere kerül meghatározásra 

4 § eljárási rendelkezéseket tartalmaz 

5 § a gyermekjóléti szolgálatról szóló rendelkezést tartalmaz 

6 § a gyermekek napközbeni ellátásáról szóló rendelkezéseket tartalmaz 

7 § a térítési díjról szóló rendelettel kapcsolatos rendelkezést tartalmaz 

8 § hatályba lépés időpontjára vonatkozó, illetve hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz 

 

HATÁSVIZSGÁLAT 

 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának 

helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet- tervezethez 

 

Társadalmi, gazdasági, hatása: nincs 

Költségvetési hatása: A rendelet a gyermekvédelmi ellátások terén alapvetően fenntartja a 

jelenlegi gyakorlatot, így az önkormányzat költségvetésére jelentős hatással nincs. 

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotását a magasabb rendű 

jogszabályokkal való összhang, és törvényben előírt rendeletalkotási kötelezettség 

szükségessé teszi. 

A jogalkotás elmaradásának következményei: nem releváns. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
rendelkezésre állnak. 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

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

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

végrehajtásának helyi szabályairól   
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TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gytv.) 18.§. (2) bekezdésében, 29.§.(1) bekezdésében, 131.§.(1) bekezdésében 

és 147.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően segítse a szülőket a 

gyermekükről való gondoskodásban, elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését.  

A rendelet hatálya 

2.§. 

E rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszt község területén lakó, illetve tartózkodó a 

Gyvt. 4.§-ában meghatározott személyekre. 

A gyermekek védelmének rendszere 

3.§. 

 

/1/ Az önkormányzat a gyermekek védelmét a (2) bekezdésben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátással biztosítja. 

 

/2/ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: 

Gyermekjóléti Szolgálat 

/3/ Az önkormányzat a feladat ellátását az alábbi intézményeken keresztül biztosítja: 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő 

Szolgálata keretein belül biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgálat) 

 

Eljárási rendelkezések 

4 §. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatásait a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 
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Családsegítő Szolgálata Vezetője által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve 

annak szükségét jelezni. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5.§. 

/1/ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő 

Szolgálata szervezetében önálló szakmai egységként működő gyermekjóléti szolgálat 

összehangolva a település gyermekeit ellátó egészségügyi és közoktatási intézményeivel, 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

 

/2/ A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Veszélyeztető és krízis helyzetet észlelő és jelző 

rendszert működtet. A gyerekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek 

problémáinak rendezése érdekében ellensúlyozza a családban jelentkező működési 

zavarokat, elősegíti a családi konfliktusok megoldását. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

6.§. 

/1/ Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 

2011. évi CXC törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

/2/ Az óvodai, és általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az 

étkezésért kell térítési díjat fizetni.  

7.§. 

Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az étkezésért   

kell térítési díjat fizetni a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 

19/2019.(XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. 

                                                        Záró rendelkezések 

                                                                       8 §. 

 (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.   

(2)  Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól 

szóló 24/2013(XII.13) önkormányzati rendelete. 

      

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

 polgármester jegyző      
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Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 1 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

20/2019.(XI.26) önkormányzati rendelete a  

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

végrehajtásának helyi szabályairól   

  

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban Gytv.) 18.§. (2) bekezdésében, 29.§.(1) bekezdésében, 131.§.(1) bekezdésében 

és 147.§.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdésének 8. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Általános rendelkezések 

A rendelet célja 

1.§. 

A rendelet célja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény végrehajtásaként a helyi sajátosságoknak megfelelően segítse a szülőket a 

gyermekükről való gondoskodásban, elősegítse a gyermekek családban történő nevelkedését.  

A rendelet hatálya 

2.§. 

E rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszt község területén lakó, illetve tartózkodó a 

Gyvt. 4.§-ában meghatározott személyekre. 

A gyermekek védelmének rendszere 

3.§. 

 

/4/ Az önkormányzat a gyermekek védelmét a (2) bekezdésben meghatározott személyes 

gondoskodást nyújtó ellátással biztosítja. 

 

/5/ Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: 

Gyermekjóléti Szolgálat 

/6/ Az önkormányzat a feladat ellátását az alábbi intézményeken keresztül biztosítja: 

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő 

Szolgálata keretein belül biztosítja a gyermekjóléti alapellátásokat (gyermekjóléti szolgálat) 
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Eljárási rendelkezések 

4 §. 

 A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti szolgálat igénybevétele önkéntes, 

az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A gyermekjóléti szolgálat 

szolgáltatásait a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény 

Családsegítő Szolgálata Vezetője által kijelölt családgondozónál lehet igénybe venni, illetve 

annak szükségét jelezni. 

Gyermekjóléti Szolgálat 

5.§. 

/3/ Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Családsegítő 

Szolgálata szervezetében önálló szakmai egységként működő gyermekjóléti szolgálat 

összehangolva a település gyermekeit ellátó egészségügyi és közoktatási intézményeivel, 

szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 

 

/4/ A gyermekjóléti szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő 

nevelésének elősegítése. Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek 

szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Veszélyeztető és krízis helyzetet észlelő és jelző 

rendszert működtet. A gyerekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek 

problémáinak rendezése érdekében ellensúlyozza a családban jelentkező működési 

zavarokat, elősegíti a családi konfliktusok megoldását. 

 

Gyermekek napközbeni ellátása 

6.§. 

/1/ Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló 

2011. évi CXC törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

/2/ Az óvodai, és általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az 

étkezésért kell térítési díjat fizetni.  

 

7.§. 

 

Az óvodai, általános iskolai napközbeni ellátások keretében biztosítottak közül az étkezésért   

kell térítési díjat fizetni a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 

19/2019.(XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján. 

                                                        Záró rendelkezések 

                                                                       8 §. 
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 (1) Ez a rendelet 2020. január 1-én lép hatályba.   

(2)  Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény végrehajtásának helyi szabályairól 

szóló 24/2013(XII.13) önkormányzati rendelete. 

         

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

 polgármester jegyző      

 

 

  

Ezt követően dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta jegyző a 10. és 11. napirendi pontokat javasolja zárt 

ülés keretében megtárgyalni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester a 10. és 11. napirendi pontok megtárgyalására zárt ülést 

rendel el.  

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 0 nem és 1 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:   

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

127/2019(XI.26)  Önkormányzati Határozata 

 

  

Tárgy: Zárt ülés elrendelése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az alábbi 

napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg:  

 
10.) Javaslat Bükkszentkereszt Község Önkormányzata részéről történő folyószámlahitel igénylésére 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

  

11.) Javaslat a Bükkszentkereszt belterület 276/1 hrsz. alatt lévő „kivett vendégház” megnevezésű 

ingatlan adásvételi szerződésének megkötésére 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

  

 

12. napirendi pont: Javaslat a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-

testülete települési támogatásról szóló 3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati rendeletének 

módosítására  
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Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

Javaslat a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

települési támogatásról szóló 3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati rendeletének 

módosítására 

Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc polgármester 

 

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §. (1) 

bekezdése szerint a képviselő-testület az e törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli és 

természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 

alapján települési támogatást nyújt. 

Ennek megfelelően Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

támogatásokról szóló 3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati rendeletben szabályozta az általa 

támogatandónak ítélt élethelyzetekre nyújtható támogatásokat.  

A fenti rendelet 15 §-a alapján a  jogosult részére meghatározott feltételek szerint települési 

támogatásként pénzbeli ellátásként első lakáshoz jutáshoz nyújtott kamatmentes szociális 

kölcsönt állapíthat meg a szociális bizottság.  

 

A jelenlegi szabályozás a következő:  

15 § 

4.3 Első lakáshoz jutáshoz nyújtott kamatmentes szociális kölcsön 

 

 (1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg 

erejéig támogatást nyújthat azoknak a településen élő fiataloknak a lakáshoz jutásához, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a az öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének tizenötszörösét.  

(2) A támogatás kérelem alapján juttatható, melyet az önkormányzati közös hivatalhoz 

kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jogerős építési engedélyt, vagy a használatot 

igazoló szerződést, egyéb okiratot. 

(3) A kérelmet a Szociális Bizottság bírálja el. 

(4) Támogatásban részesülhetnek azok, akik: 

a) 45 év alatti házastársak és közülük legalább az egyik házas fél a településen legalább 

3 éve lakos 

b) 45 év alatti élettársak és a közjegyzőnél vezetett Élettársi Nyilatkozatok 

Nyilvántartása szerint élettársi kapcsolatban élnek egymással és legalább egy közös 

gyermekük van. Továbbá közülük legalább az egyik fél a településen legalább 3 éve 

állandó lakos. 

    c) Bükkszentkereszt községben kívánnak lakóházat építeni, vagy a használatukba került 

lakóházat kívánják felújítani vagy bővíteni. 

d) Ezideig ilyen támogatásban nem részesültek. 

(5) A támogatás  

a) formája: kamatmentes kölcsön 

                   maximum 10 évre 

b) A támogatás mértéke: maximum 500 000,- Ft 

(6) A támogatottak a támogatást havi egyenlő részletekben törlesztik. 

(7) A támogatásban részsülőkkel a polgármester köteles írásban megállapodást kötni az 

alábbi tartalommal: 
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a) támogatásban részesülők személyes adatai 

b) a támogatás jogcíme, mértéke 

c) a kölcsön visszafizetésének kezdő és végző határideje, törlesztő részlet összege 

d) nem teljesítés esetére szóló feltételek 

      (8) A kölcsön nem fizetése vagy késedelmes visszafizetése esetén a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 

 

      (9) A kamatmentes kölcsön teljes összegét vissza kell fizetni, amennyiben a 

támogatottak a lakóházat a visszafizetés időtartamának lejárta előtt elidegenítik. 

 

Az elmúlt években a rendelet alkalmazása során több esetben merült fel olyan tényező, amely 

arra világított rá, hogy szükséges a rendelet módosítása, egyes feltételek pontosítása, illetve új 

szabályozások bevezetése. Az esetleges visszaélések lehetőségének kizárására érdekében 

épült be a rendelet szövegébe az a feltétel, hogy a támogatáshoz szükséges legalább az egyik 

félnek Bükkszentkereszten 3 éve állandó lakosként bejelentve kell lenni.  

 

A rendelet azt a célt szolgálta, hogy minél több fiatal pár telepedjen le Bükkszentkereszten. 

Az elmúlt időszakban azonban előfordult olyan érdeklődő, aki tősgyökeres bükkszentkereszti 

lakosként az elmúlt 3 évben más településen élt, de szeretne családjával együtt 

Bükkszentkeresztre visszaköltözni, és véglegesen letelepedni. Ilyen esetben a fenti 

rendelkezés nem éri el a célját, mivel támogatásban ilyen esetben nem részesíthető a 

kérelmező.  

Ennek megfelelően javaslom, hogy a szabályozás módosuljon úgy, hogy a kérelmező 

házastársak vagy élettársak egyike legalább 3 évig rendelkezzen Bükkszentkereszten állandó 

lakcímmel a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül.  

A fenti szabályozás az esetleges visszaéléseket továbbra is megakadályozná, azonban 

lehetővé tenné több fiatal család visszaköltözését Bükkszentkeresztre.   

 
Hatásvizsgálat 

  (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján) 
 

 

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatása, különösen:  

 

1. Társadalmi hatása:  

A tervezett rendeletmódosítás következtében több fiatal családnak lehetősége nyílik ezen támogatás 

igénylésére. A támogatás a lakosságszám növekedését eredményezheti. 

 

2. Gazdasági hatása:  

A lakosok részére kimagasló segítséget biztosíthat, azzal hogy elősegíti a lakosok lakásigényének 

megoldását.    

 

3. Költségvetési hatása:  

A rendeletmódosítással okozott költségek fedezete a költségvetési rendelet-tervezetben biztosított. 

 

4. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei: 

A rendeletmódosítás következtében környezeti és egészségügyi következmények nem várhatóak. 

 

5. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

Az adminisztratív terheket illetően rendeletmódosítás többletterhet nem eredményez. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
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A rendelet módosításának szükségességét a javaslatban foglaltak indokolják. 

 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

A rendeletmódosítással érintett személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az alábbi rendelet-tervezeteket 

megtárgyalni. 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/ 2019 (…) Önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 

3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

     (TERVEZET)  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 
                1 § 

 

A rendelet 15 § (4) bekezdés a) pontja  az alábbiak szerint módosul:  

 

 

a) 45 év alatti házastársak és közülük legalább az egyik házas fél a településen a kérelem 

benyújtásakor és az azt  megelőző 10 éven belül legalább 3 évig állandó lakos volt 

Bükkszentkereszten.  

       2 § 

 

A rendelet 15 § (4) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

b) 45 év alatti élettársak és a közjegyzőnél vezetett Élettársi Nyilatkozatok 

Nyilvántartása szerint élettársi kapcsolatban élnek egymással és legalább egy közös 

gyermekük van. Továbbá közülük legalább az egyik fél a településen a kérelem 

benyújtásakor és az azt  megelőző 10 éven belül legalább 3 évig állandó lakos volt 

Bükkszentkereszten.  

 

3 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

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

                     jegyző               polgármester 
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Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:   

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

21/ 2019 (XI.26) Önkormányzati rendelete a települési támogatásról szóló 

3/ 2019 (III. 19) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

       

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 
                1 § 

 

A rendelet 15 § (4) bekezdés a) pontja  az alábbiak szerint módosul:  

 

 

a) 45 év alatti házastársak és közülük legalább az egyik házas fél a településen a kérelem 

benyújtásakor és az azt  megelőző 10 éven belül legalább 3 évig állandó lakos volt 

Bükkszentkereszten.  

       2 § 

 

A rendelet 15 § (4) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul:  

 

b) 45 év alatti élettársak és a közjegyzőnél vezetett Élettársi Nyilatkozatok 

Nyilvántartása szerint élettársi kapcsolatban élnek egymással és legalább egy közös 

gyermekük van. Továbbá közülük legalább az egyik fél a településen a kérelem 

benyújtásakor és az azt  megelőző 10 éven belül legalább 3 évig állandó lakos volt 

Bükkszentkereszten.  

 

3 § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

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

                     jegyző               polgármester 
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13. napirendi pont: Egyebek 

                                   Előterjesztő: Solymosi Konrád Ferenc, polgármester 

 

  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester ismerteti Szent Flórián Tűzoltó Egyesület kérelmét.   

 

 
A Bükkszentkereszti Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület azzal a kéréssel fordul a 

Bükkszentkereszti Képviselő testülethez ill. a Polgármesterhez, hogy a 2019.01.22 én aláírt 

Együttműködési megállapodásra hivatkozva hogy az egyesület tulajdonában lévő több millió forint 

értékű felszerelés tárolásához az ún. "Mitschubisi" garázsban helyet biztosítani szíveskedjenek. 

Indoklás: 

Jelenleg a felszerelésünk nagy része az Önkormányzat kazánháza mellet lévő helységben nem 

megfelelő körülmények között található. Mivel ezek az eszközök szorosan összetartoznak a 

szerkocsikkal ezért mindenképpen a gépjárművekhez közel kell tárolni. 

 

Bükkszentkereszt                                            Horváth Zsolt 

                                                                               elnök 

 

 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy voltak olyan változtatások, hogy ne 

legyen mindenkinek kulcsa a hivatal épületéhez. Csak a Jegyző Asszony által kiadott 

kulcsokkal lehet bejönni. A tárolása itt van a garázsban a holmijuknak, lenne hozzá kulcsuk.  

 

 Észrevétel nem hangzott el. 

 

 
Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:   

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

130/2019(XI.26)  Önkormányzati Határozata 

 

  

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szent Flórián Tűzoltó Egyesület kérelme 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szent Flórián Tűzoltó Egyesület kérelmének helyt ad, az egyesület 

tulajdonában lévő több millió forint értékű felszerelés tárolásához az önkormányzat udvarán az  ún. 

"Mitschubisi" garázsban helyet biztosít.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Solymosi Konrád Ferenc polgármester ismerteti a Szent Flórián egyesület tájékoztatását.  

 
A Bükkszentkereszti Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatja a képviselő 

testületet,hogy az egyesület tulajdonát képező YHJ_561 frsz billenős pótkocsi értékesítésre kerül.A 

pótkocsi jelenlegi piaci értéke mintegy 1-1.2 Millió Ft 4 év műszaki vizsgával. Az egyesület elnöksége 

úgy határozott,hogy amennyiben az Önkormányzat igényt tart rá, az egyesület 600 e Ft önköltségi 

áron/ BRUTTO/ átadja. Kérjük a tisztelt képviselő testületet, hogy vásárlási szándékukat 2019.12.31 

ig jelezni szíveskedjenek. Köszönettel:   

 

Bükkszentkereszt 2019.11.25                               Horváth Zsolt 

                                                                                      elnök 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ez a kéttengelyes utánfutó támogatásból 

lett vásárolva. Az önkormányzattól külön kell venni. Szeretné, ha minden kikerülne innen, és 

egy külön helyen tárolják. Ők most szeretnének vásárolni ingatlant, ezért eladnának az 

utánfutót.  

El kell dönteni, hogy szükséges-e ez az önkormányzatnak. A későbbiekben szükség lehet rá. 

December 31-ig adtak határidőt. Szét kell nézni a piacon. E kategóriás jogosítvány kell hozzá.  

 

Kömlei Viktor képviselő kérdezi, hogy a traktorok vezetéséhez B kategóriás kell? 

 

Császár István képviselő előadja, hogy menni mehet vele, de dolgozni nem lehet B 

kategóriával.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy ennek nézzenek utána.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy Orliczki Attila küldött egy e mailt 

naptárral kapcsolatban. Ismerteti a levelet. 

 
Sziasztok! 

Plakát naptár miatt írok nektek, ami minden évben az önkormányzat rendelt (kivéve tavalyi év). Én 

bekértem 4 árajánlatot Miskolci cégektől. Lentebb találjátok,de le is rövidítem nektek. 

Az összesítésem 300db-ra vonatkozik mindegyik cégtől. Grafikai  munkával,szállítás nélkül. 

Serenity: kb. 40.500 azért körülbelül mert ők a grafikai munkát órában adták meg. Ez így bizonytalan 

én 3órát vettem alapul így jött ki ez a szám. 

Budai Nyomda: 51.000 . Velük dolgoztam már 2x megvoltam elégedve velük. Több régi 

rendezvényplakátot is ők csináltak 

GNR: 59100- őket nem ismerem 

Kék Narancs – Egri Antal 77.100 – Az eddigi naptárak vele készültek 

Ha esetleg úgy döntötök ,hogy mégsem akkor is jelezzetek vissza legyetek szívesek. 

Köszönöm és jó munkát! 

Attila 

Serenity Printing: 

Kedves Attila! 

Ár 100 db esetén: 270 Ft/db + ÁFA 

Ár 300 db esetén: 105 Ft/db + ÁFA 

Ár 500 db esetén: 75 Ft/db + ÁFA 

Szerkesztési díj 3000 Ft/óra 
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Üdv, Orosz Dalma 

 

BudaiNyomda: 

A következő paraméterekkel rendelkező naptár-plakátra a következő árat adjuk: 
Méret 45x65cm 
Egyoldalas 170g  
Nyomdai munkák: 
100 db - 35 000 Ft +Áfa 
300 db - 39 000 Ft +Áfa 
500 db - 50 000 Ft +Áfa 
  
Grafikai munkák: 
A naptár rész összeállításával 12 000 Ft +Áfa 
  
Üdv! Szűcs Árpád 

 
GNR Nyomda: 

Kedves Attila! 

 

Köszönettel vettem megkeresését. 

Plakátnaptár gyártására az alábbi árajánlatot adom. 

 

méret: A/2 (420x597mm) 

terjedelem:  1 oldal 

szín: 4+0 

papír: 170g 

darabszám: 100-300-500db 

100 db esetén ár: 530 Ft/db + ÁFA  Környezetvédelmi termékdíj: 360,4 Ft+ÁFA (4,24kg) 

300 db esetén ár: 197 Ft/db + ÁFA  Környezetvédelmi termékdíj: 1081,20 Ft+ÁFA (12,72kg) 

100 db esetén ár: 137 Ft/db + ÁFA  Környezetvédelmi termékdíj: 1802,85 Ft+ÁFA (21,21kg) 

 

 

Az ár tartalmaz grafikai tervezési díjat, nem tartalmaz szállítást. 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben nyomtatásra előkészített file-t kapunk, 

nem tudunk felelősséget vállalni a hibás teljesítésért, ha a késztermék hibája 

az átadott digitális állománynak a nyomtatás során fel nem ismerhető hibájából ered! 

 

Ajánlatunk 30 napig, kizárólag az adott darabszámra érvényes! 

Fizetés: átutalás 

Az Áfa mértéke 27 %! 

 

Remélem ajánlatomat kedvezőnek ítéli! 

Várom visszajelzését! 

 

Kék Narancs – Egri Antall 

Kedves Attila! 

 

 A naptár árak a következők: 

  

100 db  520.- Ft + Áfa/db    

200 db  265.- Ft + Áfa/db   

300 db  187.- Ft + Áfa/db 

 

Grafikai munka: 21.000.- Ft + Áfa 



94 
 

 

Üdvözlettel: 

 Tóni 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy megkereste Egri Antal, hogy szeretné ezt 

csinálni, de ő adta a legmagasabb árajánlatot.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy attól is függ, hogy a minősége milyen.  

 

dr. Gergelyné dr Bodnár Márta előadja, hogy  árajánlatot kellene kérni, hogy milyen papír, 

milyen felbontás stb.  Meg kell határozni a bírálati szempontokat, hogy mi alapján választja ki 

az önkormányzat.   

 
Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy van egy probléma a kéménnyel 

kapcsolatosan. Varga Miklósné megkereste, hogy a szomszéd feljelentette, hogy nem megfelelő a 

kéménye. A régi kéményekbe nem éri meg a csövet belehelyezni. A településképi arculati kézikönyv 

szerint a kéményt körbe kell falazni. Sok embert fog érinteni, hogy a településarculati kézikönyvet 

módosítani kell. 

 

Kömlei Viktor képviselő kérdezi, hogy mi a kifogás? 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy az hogy nem megfelelő magasságú a kémény.  

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy igen, legalább 6 méteresnek kell lenni, a fölötti építési 

engedélyköteles, kéményméretezés szükséges hozzá.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a katasztrófavédelem azért nem adja meg az y 

engedélyt, mert a településarculati kézikönyvben az van, hogy téglával körül kell rakni. Ennek a 

megváltoztatásával segítenének több lakosnak.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy részvényértékesítésről kér tájékoztatást. 

 

 Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy ma jött meg a szerződés. Holnap transzferálni 

kell. Olyan oppció is lehetséges, hogy egy összegben is értékesítse az önkormányzat. Adhat- e 

felhatalmazást ahhoz, hogy egy összegben adja el. Javasolja, hogy próbálják elindítani az eladást. Ha 

25 milliót egyben ki lehetne venni, az komoly lenne.  

 

Császár István képviselő előadja, hogy meg volt határozva a limit. 

 

dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta előadja, hogy  nem kell limitet meghatározni, mert a 

polgármesternek fel kell hívnia a testületi tagokat a határozat szerint az értékesítéskor.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő kérdezi, hogy a Pap Csaba raktárkiadása? 

 

Kömlei Viktor képviselő előadja, hogy ha van más lehetőség, nem adná ki.  

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy személyes véleménye, hogy nem szívesen 

adja ki. Alternatív megoldást kell adni. 

 

Császári Ildikó képviselő előadja, hogy nem kell kiadni. Ott van az udvaron, nem férnek el a 

cserkészek sem. Szüksége lenne egy helyiségre. 

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy a cserkészeknek adják ki. 
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Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy Pap Csaba évek óta szolgálati lakásban lakik 

anélkül, hogy itt szolgálatot teljesítene. Gondolja, nevetséges összegért bérli a KLIK-től a szolgálati 

lakást is.   

 

Solymosi Konrád Ferenc polgármester előadja, hogy valamilyen szinten szabályozni kell az 

udvarhasználatukat. Sokat küzdött velük. Ajánlatot fog neki tenni, hogy béreljen magánházat, mint 

önkormányzat nem tud segíteni.  

 

Makóné Fenyvesi Tímea képviselő előadja, hogy     ha ide jönne egy fiatal pedagógus, akinek 

szüksége lenne a lakásra csak kiköltöznének a lakásból.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal 0 nem és 0 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta:   

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

131/2019(XI.26)  Önkormányzati Határozata 

 

  

Tárgy: Pap Csaba kérelme helységbérletre 

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

Csaba által kérelmezett Bükkszentkereszt Község Önkormányzata tulajdonában álló Hunyadi 

u. 5. sz. alatti ingatlant nem adja bérbe.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc polgármester megköszöni a részvételt és az ülést 

bezárja.  

 

k.m.f. 

 

 

 

 

         dr. Gergelyné dr. Bodnár Márta    Solymosi Konrád Ferenc 

                     jegyző       polgármester 

 
 


