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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

május 22. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Császár István                        képviselő 

   Galuska Balázs                       képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

                                    Szolnoki Csaba                      képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                   Szászné Sándor Erika             képviselő 

  

 

  

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 1. Általános iskolaigazgatói pályázat véleményezése 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        2. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

1. Napirendi pont: Általános iskolaigazgatói pályázat véleményezése 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

A polgármester előadja, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázatot írt ki a 

Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános iskola magasabb vezetői ellátására, tekintettel arra, 

hogy Telekes Józsefné 5 évre szóló megbízása 2014. augusztusban lejár.  
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Az intézethez egy pályázat érkezett, amit véleményezés céljából megküldtek az 

önkormányzatnak. Telekes Józsefné jelenlegi intézményvezető nyújtott be pályázatot, melyet 

a polgármester ismertet.  

 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A polgármester támogatja a pályázatot és a pályázó személyét.  

 

Ismerteti a határozat tervezetét.  

 

 

Vélemény a 2013/2014.tanév igazgatói pályázatáról és a pályázó személyéről 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Telekes Józsefné iskolaigazgató pályázatát, 

mely a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői állásának 

betöltésére irányul, egyöntetűen támogatja. 

A pályázatból kiderül, hogy a pályázó az igazgatói állás betöltéséhez szükséges szakmai 

tapasztalattal és tizenhárom éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

Az iskola történelmi múltját figyelembe véve a szlovák nyelvet és a nemzetiségi 

hagyományokat ápolva alakítja az iskola arculatát a répáshutai tagiskolával együtt. 

Jó kapcsolatot tart fenn a helyi szervezetekkel, valamint Répáshuta Önkormányzatával és 

a szülői munkaközösség tagjaival. 

 

Az iskola tantestülete egységes közösséget alkot. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

eredménye, hogy az iskolából kikerülő tanulók a középiskolában megállják a helyüket és 

meg tudnak felelni a társadalom elvárásainak. 

Telekes Józsefné a pályázatban továbbra is célként tűzi ki azt a nevelő-oktató munkát, 

mely elvezeti a gyermeket a helyes társadalmi normák felismeréséhez. Arra törekszik, 

hogy az intézményből kötelességtudó, lelkiismeretes, felelősségteljes, becsületes diákok 

kerüljenek ki. 

Az iskolában alapítvány működik a gyermekeinkért, mely közhasznú szervezet. A pályázó 

az intézményvezetés mellett számos társadalmi tevékenységet is végez. 

Az iskola Bükkszentkereszt Község Önkormányzatával együttműködve több sikeres 

közös pályázaton vett részt. Bár az iskola 2013.01.01-jétől állami fenntartású lett, a közös 
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együttműködés, támogatás nem szűnt meg az önkormányzat és az iskola között és ezt a jó 

kapcsolatot Telekes Józsefné továbbra is szeretné fenntartani. 

 

2.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Telekes Józsefnét alkalmasnak tartja 

az igazgatói poszt betöltésére, ezért a pályázó személyét és a pályázatát 

támogatja.   

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:   

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

28/2014 ( V.22.) Önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Telekes Józsefné általános iskola igazgatói pályázatának véleményezése 

 

Vélemény a 2013/2014.tanév igazgatói pályázatáról és a pályázó személyéről 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Telekes Józsefné iskolaigazgató pályázatát, 

mely a Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői állásának 

betöltésére irányul, egyöntetűen támogatja. 

A pályázatból kiderül, hogy a pályázó az igazgatói állás betöltéséhez szükséges szakmai 

tapasztalattal és tizenhárom éves vezetői gyakorlattal rendelkezik. 

 

Az iskola történelmi múltját figyelembe véve a szlovák nyelvet és a nemzetiségi 

hagyományokat ápolva alakítja az iskola arculatát a répáshutai tagiskolával együtt. 

Jó kapcsolatot tart fenn a helyi szervezetekkel, valamint Répáshuta Önkormányzatával és 

a szülői munkaközösség tagjaival. 

 

Az iskola tantestülete egységes közösséget alkot. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka 

eredménye, hogy az iskolából kikerülő tanulók a középiskolában megállják a helyüket és 

meg tudnak felelni a társadalom elvárásainak. 
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Telekes Józsefné a pályázatban továbbra is célként tűzi ki azt a nevelő-oktató munkát, 

mely elvezeti a gyermeket a helyes társadalmi normák felismeréséhez. Arra törekszik, 

hogy az intézményből kötelességtudó, lelkiismeretes, felelősségteljes, becsületes diákok 

kerüljenek ki. 

Az iskolában alapítvány működik a gyermekeinkért, mely közhasznú szervezet. A pályázó 

az intézményvezetés mellett számos társadalmi tevékenységet is végez. 

Az iskola Bükkszentkereszt Község Önkormányzatával együttműködve több sikeres 

közös pályázaton vett részt. Bár az iskola 2013.01.01-jétől állami fenntartású lett, a közös 

együttműködés, támogatás nem szűnt meg az önkormányzat és az iskola között és ezt a jó 

kapcsolatot Telekes Józsefné továbbra is szeretné fenntartani. 

 

2.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Telekes Józsefnét alkalmasnak tartja az 

igazgatói poszt betöltésére, ezért a pályázó személyét és a pályázatát támogatja.   

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat tagja Onga és Társult Települések Szociális 

és Gyermekjóléti Társulásának. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

törvényességi ellenőrzés keretében megvizsgálta a társulás megállapodását. Ennek 

eredményeként a társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítani szükséges. 

 

1. A Társulási Megállapodás 5. pontját módosítani szükséges az alábbiakra: 

„A Társulási Tanács 17 tagból áll. A Társulási Tanács tagjai: a társult önkormányzatok 

Képviselő-testületei által delegált személyek. A társulás elnökét a Társulási Tanács saját 

tagjai sorából titkos szavazással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény szerint minősített többséggel választja meg. 

A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.” 

 

2. A Társulási Megállapodás 6.1-6.2-6.3-6.4. pontja módosul a határozatképesség pontosítása 

érdekében. 

 

3. A Társulási Megállapodás 7. pontját módosítani szükséges, mivel 2014. január 1-től az 

intézmények alaptevékenységét kormányzati funkciók szerint kell nyilvántartani. 

Az intézmény vezetője feletti munkáltatói jogok gyakorlásának pontosítása is indokolt a 

megállapodásban. 
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4. A Társulási Megállapodás 8. pontja  8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 pontokra tagozódik és 

kiegészül 8.8 ponttal a nem fedezett kiadások, költségek felosztásának módjával. 

 

5. A Társulási Megállapodás 9. pont első bekezdése törlésre kerül, a további bekezdések 9.1, 

9.2 számozást kapnak. 

 

6. A Társulási Megállapodás 10. pontjában a feladatellátásra szolgáló ingatlanok felsorolása 

kiegészül. 

 

7. A Társulási Megállapodás 12. pontjában  a Saját feladatok közül törlésre kerül az „idős” 

kifejezés. 

 

8. A Társulási Megállapodás 16.2 pontjában 4. franciabekezdés módosul az alábbira: „- 

vállalja a költségek – így a többletköltségek viselését – a 8. pontban foglaltak szerint”. 

 

A Társulási Tanács 2014. április 28. napján tartott ülésén a társulási megállapodás 

módosítását elfogadta. 

A megállapodást valamennyi önkormányzat képviselő-testülete elfogadta. 

 

Javasolja a társulási megállapodás 3. számú módosításának elfogadását. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

29/2014.(V.22) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

társulási megállapodásának 3. számú módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 3. számú 

módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 

Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 

3. számú módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Fórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy a Társulási Tanács tagjait alkotó önkormányzatok képviseletét 

általánosan ellátó polgármesterek képviseleti jogát a képviselő-testület határozatával 

szükséges megerősíteni. 

Határozatban kell dönteni arról is, hogy a polgármestert – akadályoztatása esetén – ki 

helyettesíti. A helyettesítő csak képviselő-testületi tag lehet. 

 

A polgármester Solymosi Konrád Ferenc alpolgármestert javasolja. A polgármester és az 

alpolgármester jelzi, hogy személyesen érintettek. 
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Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

30/2014.(V.22.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa tagjának 

megbízása, helyettesítési rendjének meghatározása 

 

1./ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa tagjának 2014. 

április 30. napjától polgármesteri tisztségének fennállásáig legfeljebb azonban a soron 

következő települési képviselők általános választásának napjáig terjedő időszakra Jámbor 

Flórián polgármestert delegálja. 

 

2./ A képviselő-testület dönt arról is, hogy a delegáltat – az 1.) pontban meghatározott 

időszakon belül, a helyettesítő tag képviselői tisztségének fennállásáig – akadályoztatása 

esetén Solymosi Konrád Ferenc  alpolgármester helyettesítheti. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza ezen határozat 1./ pontja szerinti delegáltat, hogy az 1-

2. pontokban megnevezettek együttes akadályoztatása esetén írásban adott szabályszerű 

megbízás útján maga gondoskodjon a Társulási Tanácsban való helyettesítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti az Alarm Technika Kft településrendezési terv 

módosítására irányuló kérelmét 

 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  

 

A polgármester szerint amennyiben a cég vállalja a rendezési terv módosításával kapcsolatos 

költségeket, akkor a kérésüknek eleget lehet tenni.  

 

Ezt követően a polgármester ismerteti Podesva Józsefné levelét.  

 

(Jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Ezek a beépítetlen területek határosak az önkormányzat tulajdonát képező 276/2 helyrajzi 

számú 6689 négyzetméteres ingatlannal, melynek egy részét 3965/6694 tulajdoni hányadot 

2013 októberében vásárolt meg az önkormányzat 2,5 M Ft-ért. A vételár egy négyzetméterre 

vetítve 630,- Ft volt, ami lényegesen alacsonyabb a jelenlegi ajánlanál.  

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat ezévi anyagi erőforrásait más célokra kell 

fordítani. A későbbiekben egy alacsonyabb áron felmerülhet ezeknek az ingatlanoknak a 

megvásárlása.  

 

A polgármester előadja, hogy továbbra is vitája van a Brand 2004 Kft ügyvezetőjével, akik 

az óvoda felújítását végzik.  
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Az önkormányzat csak azokat a pótmunkákat hajlandó kifizetni, ami az eredeti tervben nem 

szerepelt, de az önkormányzat kérésére lettek elvégezve. Pontos számítás még nincs, de kb 

2,5 M Ft.  

 

A polgármester előadja, hogy Lopes-Szabó Zsuzsa jelezte, hogy 2013 júliusában kötött 

előszerződés alapján amely a 859// helyrajzi számú 4115 négyzetméter térmértékű beépítetlen 

területre szól- a végleges szerződés aláírására várhatóan 2014. június 18-20-án kerülhet sor. 

Minden feltétel adott, a telekalakítás megtörtént, a Magyar Vagyonkezelő Zrt úgy 

nyilatkozott, hogy az állam elővásárlási jogával nem kíván élni.  

 

A polgármester előadja, hogy a lovashintó meg lett vásárolva, mindössze a csapágyakat 

kellett kicserélnie. A gyereknapon a gyerekek már ingyenesen kipróbálhatták.  

 

A polgármester a falugyűlés időpontjának 2014. május 30-át (péntek) javasolja. Helye a 

felújított közösségi ház lenne, pontos időpontja 18 óra.  

Más javaslat nem hangzott el.  

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a lakosság részéről 

több panasz érkezett a Somosbérc alatt levő Halász tanya működésével kapcsolatban. Az ott 

tartott állatok (birka, kecske, sertés) nincsenek megfelelően őrizve, így gyakran bemennek az 

önkormányzat sportpályáira, játszóterére és a község utcáiba is.  

 

A jegyző megerősíti ezt, az állatok őrizetlenek, gyakran a Somosbérc, Béke, Kossuth és Jókai 

utcában tartózkodnak. Bemennek a lapkai futball pályára, a kishollósi futball pályára, a 

játszótérre. A legutóbbi panasz éppen a mai napon érkezett a Somosbérc útról, ahol a ház 

előtti virágokat legelték le az állatok. Ez több éve visszatérő probléma, Halász László nem 

tartja be az alapvető állattartási szabályokat, az általa alkalmazott emberek eleve képtelenek 

erre.  

 

A polgármester javasolja, írásban még egy utolsó felhívásban figyelmeztetik Halász Lászlót 

a szabályok betartására.  

 

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

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

 

           Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

           polgármester                                                               címzetes főjegyző 

 

 

 

  

 


