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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

június 26. 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 

 

 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                  Szászné Sándor Erika             képviselő 

Szolnoki Csaba                      képviselő  

 

  

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 1. Társulási megállapodások felülvizsgálata 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        2. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

          

  

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

 

1. Napirendi pont: Társulási megállapodások felülvizsgálata 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester előadja, hogy az önkormányzat tagja a Miskolc Kistérség Többcélú 

Társulásának. A társulás a közfoglalkoztatás és a belső ellenőrzés feladatait látja el.  

Több mint egy év tapasztalata, hogy túl nagy az adminisztráció. A programok rövid 

tartamúak, indulásuk ideje sokszor bizonytalan. A dologi kiadásokra kevesebb összeg jut, 

és a létszám is kisebb 2013 évhez viszonyítva.  

Az eszközökhöz nehezebb hozzájutni.  

A szomszédos települések zöme már kilépett a társulásból, és kedvezőek a tapasztalataik.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester megerősíti, hogy az önkormányzat a 

társuláson kívül eredményesebben tudná ellátni a közfoglalkoztatásból adódó feladatait.  

 

A polgármester előadja, hogy a belső ellenőrzést is a társulás végzi, ami évente kb. 

230 000,- Ft, ezenkívül a tagdíj.  

A szomszédos települések által megbízott belső ellenőr 1 napi munkadíja 35 000,- Ft.  

A belső ellenőrzés időtartama általában 3-6 nap. A tagdíjat is figyelembe véve a belső 

ellenőrzés is kisebb összegből is megoldható a társuláson kívül.  

 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat lépjen ki a társulásból 2014. december 

31. napjával. A társulási megállapodás XI. fejezet 3. pontja alapján a kiválásról legalább 6 

hónappal korábban minősített többséggel kell dönteni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester támogatja a kiválást.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

34/ 2014 (VI. 26) Önkormányzati Határozata 

 

           Tárgy: Döntés Miskolci Kistérség Többcélú Társulásból történő kiválásról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

67/2013 (VI. 19) önkormányzati határozatban elfogadott Miskolci Kistérség Többcélú 

Társulása Társulási Megállapodás XI. fejezet 2-3. pontjai alapján Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzata 2014. december 31. napjával a Miskolci Kistérség Többcélú 

Társulásából kiválik a közfoglalkoztatás és a belső ellenőrzés feladatellátásával.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiválásról szóló döntésről a 

Miskolci Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsát értesítse.  

 

Határidő: 2014. június 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

    A polgármester előadja, hogy az önkormányzat az ongai társulás útján látja el a házi     

segítségnyújtás feladatát. Jelenleg Czeglédi Tamásné megbízási szerződés alapján látja el a 

feladatot.  

A községben egyre több az olyan személy, aki rászorul a segítségre, ezért szükség lenne, hogy 

Czeglédi Tamásné teljes 8 órás munkaidőben látná el a házi segítségnyújtást. Az ongai 
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társulás részéről ígéret van arra, hogy szeptembertől ezt biztosítani tudják. Javasolja, hogy 

ezzel a feltétellel az önkormányzat maradjon a társulásban.  

 

 

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                              Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a hulladékszállító cég leszállított 263 db komposztáló edényt a 

lakosság részére ingyenes használatra. A készlet erejéig átvételi elismervény ellenében át 

lehet venni.  

 

A polgármester köszönetet mond mindazoknak, akik közreműködtek a Kemencés Napok 

lebonyolításában. Megállapítható, hogy évről- évre nő a vendégek száma. A tapasztalatokat 

most is le kell szűrni, ahol szükséges ott változtatni kell.  

Az egy hónapja vásárolt hintó nagyon népszerű és nyereséges is. A bevétel 43 000,- Ft, a 

kiadás 10 000,- Ft volt.  

 

A polgármester előadja, hogy a Benkó Dixiland Band koncertjét egyre kevesebben 

látogatják. A bevételük 93 000,- Ft volt. A napokban kapta meg Benkó Sándor levelét, 

amelyben leírja, hogy más helyeken a normál tiszteletdíjuk 1,2 M Ft+ ÁFA, 

Bükkszentkereszten ennek a feléért (600 000,- Ft+ ÁFA) tudnak fellépni a jövőben. Ez 

gyakorlatilag azt jelenti, hogy már nem lesz több fellépésük a községben.  

 

A polgármester előadja, hogy az októberi önkormányzati választáson újra indul a 

polgármesteri tisztség betöltéséért.  

 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

           Jámbor Flórián       dr. Hegyközi Béla 

           polgármester                                                                          címzetes főjegyző 
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