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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

július 31. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Galuska Balázs                       képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

   Szászné Sándor Erika            képviselő 

                                    Szolnoki Csaba                      képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                    
Császár István                        képviselő 

 

  

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 1. Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/ 2014               

(IV.29) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új 

rendelet megalkotása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző  

     2. Az általános iskola tanulóinak tankönyvtámogatása 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        3. Kölcsön felvétele a Porsche Bank Zrt-től 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        4. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

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

 

 

1.) Napirendi pont:  Az avar és a kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 7/ 2014               
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(IV.29) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új 

rendelet megalkotása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző  

 

                                  

A jegyző előadja, hogy a képviselő-testület 7/2014.(IV.29.) Önkormányzati Rendeletével 

fogadta el az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályait. 

 

A rendelet megalkotására azonban a felhatalmazást nem Magyarország Alaptörvénye adja, 

hanem a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 48.§.(4) 

bekezdés b.) pontja. A feladatkört pedig a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. Törvény 13.§.(1) bekezdése határozza meg. 

 

A rendelet tervezetéről ki kellett kérni az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség véleményét is, ennek a rendeletben is szerepelnie kell. Mivel 

a rendeletnek ez a része nem módosítható, ezért új rendeletet kell hozni, a korábbit pedig 

hatályon kívül kell helyezni. 

Az 1.§.(2) bekezdése a rendelet hatályát Bükkszentkereszt közigazgatási területére terjesztette 

ki. Az önkormányzati rendeletek főszabályként a település közigazgatási területére terjednek 

ki, ezért külön szabályozni csak akkor kell, ha az ettől eltér. 

 

A jegyző ismerteti a rendelet tervezetét. 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

../2014.(VII.31)  Önkormányzati Rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

(tervezet) 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48 § (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

A rendelet célja és hatálya 

1.§. 

 

(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan 

szabályok kerüljenek megállapításra, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának 

védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítve ezzel a környezet és levegő 

tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.  

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdőterületekre. 

 

(3) Az avar vagy kerti hulladékot szabadban égető természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre.  

 

Értelmező rendelkezés 

2.§. 
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(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, 

ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkező és további 

hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökér, egyéb 

növényi maradványok) 

 

(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása. 

 

(3) Tároló edény: Hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír, vagy műanyag zsák.  

 

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

3.§. 

 

(1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, 

hasznosítása javasolt. 

 

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az 

ingatlan tulajdonosának feladata. 

(3) A háztartási hulladékszállításba  be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a 

tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 

 

Az égetés szabályai 

4.§. 

 

(1) Avart és kerti hulladékot nyílttéren csak szeptember 15. napja és november 30. napja, 

valamint február 1. napja és április 30. napja közötti időszakban lehet, a vasár-és ünnepnapok 

kivételével naponta 9-16 óra között. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.  

 

(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított telken belüli tűzrakó helyen és 

módon, a lakó- és egyéb épülettől kellő távolságban, nagykorú cselekvőképes személy 

folyamatos és állandó felügyelete mellett lehet, úgy, hogy az az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.  

 

(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. A tűz őrzéséről és 

veszély esetén annak eloltásától a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 

 

(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot, vagy veszélyes hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek 

maradékai). 

 

(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.  

 

(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre láthatólag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő – 

avar és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés 

várható időpontjáról és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 óráig tarthat. 

 

(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földkéreggel történő befedéséről.  
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(8) Égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha feltámad a szél, annak erősségétől 

függően a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(9) Védett természeti területen avar, kerti hulladék égetése tilos.  

 

5.§. 

 

 A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

Jogkövetkezmény 

6.§. 

 

Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be 

hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.  

 

Záró rendelkezés 

7.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályát veszti Bükkszentkereszt 

Község Képviselő-testületének 7/2014.(IV.29) Önkormányzati Rendelete az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetéséről.  

 

Bükkszentkereszt, 2014. július 31.  

 

 

 Jámbor Flórián sk. dr. Hegyközi Béla sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 

 

A polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

8/2014.(VII.31)  Önkormányzati Rendelete 

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről  

 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48 § (4) bekezdés b) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Észak-Magyarországi 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:  

 

A rendelet célja és hatálya 

1.§. 
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(1) Jelen rendelet célja, hogy az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan 

szabályok kerüljenek megállapításra, melyek adott körülmények között a levegő tisztaságának 

védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítve ezzel a környezet és levegő 

tisztaságának, és a lakosság egészségének védelmét.  

 

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdőterületekre. 

 

(3) Az avar vagy kerti hulladékot szabadban égető természetes és jogi személyre, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre.  

 

Értelmező rendelkezés 

2.§. 

 

(1) Avar és kerti hulladék: az ingatlanokon (ide értve a közterületeket is), azok tisztántartása, 

ápolása, gondozása, vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkező és további 

hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökér, egyéb 

növényi maradványok) 

 

(2) Hasznosítása: kerti hulladék komposztálása. 

 

(3) Tároló edény: Hulladékgyűjtő tartály, konténer, egyéb tartály, papír, vagy műanyag zsák.  

 

Kerti hulladék kezelésére vonatkozó szabályok 

3.§. 

 

(1) Az egészséges kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti hulladék komposztálása, 

hasznosítása javasolt. 

 

(2) Az ingatlanon keletkező nagyobb mennyiségű kerti hulladék szabályos kezelése az 

ingatlan tulajdonosának feladata. 

(3) A háztartási hulladékszállításba  be nem kapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről a 

tulajdonos, illetve a használó köteles gondoskodni. 

 

 

 

Az égetés szabályai 

4.§. 

 

(1) Avart és kerti hulladékot nyílttéren csak szeptember 15. napja és november 30. napja, 

valamint február 1. napja és április 30. napja közötti időszakban lehet, a vasár-és ünnepnapok 

kivételével naponta 9-16 óra között. A határidők kezdő és utolsó napján az égetés végezhető.  

 

(2) Az égetéshez tüzet rakni csak biztonságos, jól kialakított telken belüli tűzrakó helyen és 

módon, a lakó- és egyéb épülettől kellő távolságban, nagykorú cselekvőképes személy 

folyamatos és állandó felügyelete mellett lehet, úgy, hogy az az emberi egészséget és a 

környezetet ne károsítsa, tűz és robbanásveszélyt ne jelentsen.  

 

(3) Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, 

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. A tűz őrzéséről és 

veszély esetén annak eloltásától a tűz gyújtója köteles gondoskodni. 
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(4) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű 

hulladékot, vagy veszélyes hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek 

maradékai). 

 

(5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos.  

 

(6) Egyszerre nagyobb mennyiségű – előre láthatólag 1 órát meghaladó égetési időt igénylő – 

avar és kerti hulladék elégetési szándék esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés 

várható időpontjáról és tartamáról. Az égetés egy alkalommal maximum 3 óráig tarthat. 

 

(7) Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, gondoskodni kell a 

visszamaradt parázs vagy hamu belocsolásáról, vagy földkéreggel történő befedéséről.  

 

(8) Égetés kizárólag szélcsendes időben végezhető, ha feltámad a szél, annak erősségétől 

függően a tüzet azonnal el kell oltani. 

 

(9) Védett természeti területen avar, kerti hulladék égetése tilos.  

 

5.§. 

 

 A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. 

 

Jogkövetkezmény 

6.§. 

 

Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be 

hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.  

 

Záró rendelkezés 

7.§. 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatályát veszti Bükkszentkereszt 

Község Képviselő-testületének 7/2014.(VII.31) Önkormányzati Rendelete az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetéséről.  

 

Bükkszentkereszt, 2014. július 31.  

 

 

 Jámbor Flórián sk. dr. Hegyközi Béla sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 
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2.) Napirendi pont: Az általános iskola tanulóinak tankönyvtámogatása 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy konzultált Répáshuta polgármesterével az általános iskolai 

gyermekek tankönyvtámogatásáról. Minden gyermek részére ingyenes lenne a tankönyv, 

amennyiben a két önkormányzat arányosan támogatást adna. Ez Bükkszentkereszt esetében  

277 435,-Ft. 

 

Javasolja a döntés meghozatalát a támogatásról. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

37/2014.(VII.31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükki 

Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tanulói részére  277 435,- Ft tankönyvtámogatást nyújt. 

 

Határidő: 2014. augusztus 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

3.) Napirendi pont: Kölcsön felvétele a Porsche Bank Zrt- től 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1638689427 

azonosító számú határozatával 10 M Ft támogatást nyújt 1 db Volkswagen Transporter Kombi 

Rt 4 mot, 2,0 CR TDi 4 ajtós (A) gépjármű beszerzéséhez. A pályázat utófinanszírozású, ezért 

a kifizetéshez kölcsön felvételére van szükség. A Porsche Bank Zrt a pályázati összeg erejéig 

(10 M Ft) kamatmentes kölcsönt biztosít, mely az MVH által kapott támogatásból kerül 

visszafizetésre. Az ÁFA-t saját forrásból kell biztosítani. 

 

A polgármester javasolja a kölcsön felvételét.  

 

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

 

  

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

38/2014.(VII.31) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Kölcsön felvétele a Porsche Bank Zrt-től 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1638689427 azonosító számú határozatával 

nyújtott 10 000 000,- Ft támogatás előfinanszírozására,- mely 1 db Volkswagen Transporter 
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Kombi RT 4 mot 2,0 CR TDi 4 ajtós (A) gépjármű beszerzésére vonatkozik- a Porsche Bank 

Zrt-től 10 000 000,- Ft kamatmentes kölcsönt kér 5 hónap lejárati időre. A kölcsön a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott támogatásból kerül visszafizetésre.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.  

 

Határidő: 2014. szeptember 10.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

4. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy Sándor Tamás mónosbéli vállalkozó egy sajtházat szeretne 

nyitni a községben. A pavilonsoron még éppen van egy üres hely, ahová felépíthető egy 

faház, amit bérbe lehetne adni.  

A szomszédos zöldséges úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja bővíteni az üzletét. Amennyiben 

a vállalkozó a sajtházat nem tudja nyereségesen üzemeltetni, akkor a faház a későbbiekben 

más célra is bérbe adható.  

Döntés előtt még további egyeztetésre van szükség.  

 

A polgármester előadja, hogy a családi napközi otthonban Csorba Hajnalka babát vár, 

várhatóan szeptemberig dolgozik. Papné Hegedűs Ludmillának a feladat ellátásához 

megfelelő végzettsége van.  

A Csana ideiglenesen még az iskola épületében marad, a KLIKK- el ennek megfelelően új 

szerződést kell kötni.  

 

A polgármester előadja, hogy a Gombafesztivál időpontja már hónapokkal ezelőtt eldőlt 

(október 11-12).  

Azóta kiderült, hogy az önkormányzati választások is október 12-én lesznek, viszont a 

szálláshelyek jelentős része már erre a hétvégére van lefoglalva.  

Véleménye szerint az időponton már nem érdemes változtatni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester véleménye is az, hogy maradjon október 11-12. 

 

Orliczki Attila képviselő is egyetért az eredeti időponttal. Az információ áramlása már olyan 

széleskörű, hogy a változtatás zavarokat okozna.  

 

A polgármester előadja, hogy az étterem fűtése korszerűsítésének lehetőségét már több 

szakember megnézte, árajánlatok is vannak.  

 

Szolnoki Csaba képviselő véleménye szerint meg kellene vizsgálni egy faelgázosító kazán és 

egy nagyméretű puffer tartály elhelyezésének lehetőségeit. Kicsi a hely, de az önkormányzat 

tulajdona a szomszédos ingatlan is, ahol ez megoldható lenne. A rendszer igen takarékos, 

gáztüzelésű kazánhoz képest még inkább.  

 

A polgármester az ötletet nagyon jónak tartja, azt kell megnézni, hogy a fűtéscsövet hol lehet 

átvezetni. A szárított hasábfa tárolása sem jelentene gondot, a fűtés pedig jóval olcsóbb lenne.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Kis-Déli kilátó építése jó ütemben folyik, 

befejezés előtt áll. 
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Az óvoda felújításának munkálatai befejeződtek, az új eszközök beszerzésére ezután kerül 

sor.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester felveti, hogy a Szivárványház alatti helyiségben 

kialakítható lenne egy konditerem. Először egyszerűbb, használt eszközökkel lehetne kezdeni, 

később a lehetőségekhez képest bővíteni. 

 

A polgármester jónak találja az ötletet. Fel kell mérni, hogy a helység rendbetételéhez és a 

kezdéshez szükséges eszközök beszerzéséhez mennyi forrásra van szükség.  

 

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

 

 

 

kmf 

 

 

 

 

         Jámbor Flórián sk.                                                            dr. Hegyközi Béla sk. 

            polgármester                                                                    címzetes főjegyző 


