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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

augusztus 26. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Az önkormányzat tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Császár István                        képviselő 

   Galuska Balázs                       képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

                                    Szászné Sándor Erika            képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                    
                                    Szászné Sándor Erika             képviselő 

 

Meghívottként:        
Telekes Antalné   Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat Elnöke 

 

 

  

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 1. Helyi Választási Bizottság megválasztása,   

         Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

            Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

                                        2. A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli  

         önkormányzati támogatások 2014. évi igénylése 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        3. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1. ) Napirendi pont:          Helyi Választási Bizottság megválasztása  

         Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 

            Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

                                      

A tárgyra tekintettel a polgármester zárt ülést rendel el.  

 

 

2. Napirendi pont: A megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati  

                                támogatások 2014. évi igénylése 

 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából a 

2014. évi központi költségvetési törvény és a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott 

támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/ 2104 (I. 31) BM 

rendelet lehetőséget ad támogatási igény benyújtására. Javasolja a támogatási igény 

benyújtását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

43/2014 (VIII.26) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A megyei önkormányzati tartalék és a rendkívüli önkormányzati támogatások 2014. 

évi igénylése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX törvény valamint a megyei önkormányzati 

tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 

7/2014 (I.31) BM rendelet alapján támogatási igényt kíván benyújtani.  

 

Határidő: 2014. szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                              Előadó: Jámbor Flórián 

 

A polgármester előadja, hogy a településen több idős ember is jelezte, hogy az Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által ellátott házi segítségnyújtásra a 

késő délutáni órákban is igényt tartana. Ezt több dolog is indokolja, egyrészt orvosi rendelés 

esetenként délután van, illetve a gyógyszertár nyitvatartása is esetenként a késő délutáni 

időszakra húzódik. Ezt a feladatot a társulás keretein belül Czeglédi Tamásné látja el, akinek a 

munkaideje 7. 30-tól 15. 30-ig tart. Előzetesen egyeztetésre került Czeglédi Tamásnéval, hogy 

a munkaidejének módosítását kérné az önkormányzat Onga és Társult Települések Szociális 

és Gyermekjóléti Társulásától, amelynek alapján 7. 30-tól 12.00-ig, illetve 14.00-17.30-ig 

módosulna a napi munkaideje.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

44/ 2014 (VIII.26) Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által ellátott házi 

segítségnyújtás feladatait ellátó házi gondozó munkaidejének módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása által ellátott házi segítségnyújtás 

feladatait ellátó házi gondozó Czeglédi Tamásné munkaidejének módosítását kéri 2014. 

szeptember 15. napjától az alábbiak szerint: 

7. 30-tól 12.00-ig, illetve 14.00-tól 17.30-ig.  

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Onga és Társult Települések Szociális 

és Gyermekjóléti Társulásához fenti tárgyban kérelmet nyújtson be.  

 

    Határidő: 2014. szeptember 15.  

    Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy hamarosan sor kerül a kilátó műszaki átadására. Ezt követően 

ünnepélyes keretek között lenne átadva a közönség számára. Az ünnepségre meghívja Tállai 

András országgyűlési képviselőt, a tervezőt, a kivitelezőt, az önkormányzati képviselőket és a 

község lakosságát.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a részben pályázati támogatással vásárolt 9 

személyes falubuszt várhatóan a következő héten lehet átvenni. Egy garnitúra téli gumi benne 

van az árban. Külön költséget jelent az üléshuzat és a gumiszőnyegek, de ez a jármű 

megkímélése, tisztántartása szempontjából mindenképpen szükséges.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az étterem felújításához az építési engedély 2-

3 hét múlva lesz meg.  

Előadja, hogy a gombanapokkal kapcsolatban tárgyalt az Életfa Alapítvánnyal, akik minden 

évben részt vesznek a rendezvényen és anyagilag is támogatják. Remény van rá, hogy ebben 

az évben nagyobb támogatást tudnak adni, és csapatukkal részt vesznek a főzőversenyen is.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az ifjúsági tábor működéséről egy 

átfogó beszámolót készít. a képviselőknek a helyszínen is be kívánja mutatni az elmúlt évek 

változásait.  

 

Az alpolgármester előadja, hogy a fiatalok körében népszerű lenne egy konditerem 

kialakítása. Egy megszűnő konditerem eladásra kínálja a teljes súlyzókészletét, a bolti árnál 

lényegesen olcsóbban. (365 000,- Ft, kb. 400,- Ft/ kg) Az induláshoz ez tökéletesen 

megfelelne.  

 

Szolnoki Csaba képviselő is úgy látja, hogy sokan látogatnák a konditermet.  

 

A polgármester tájékoztatja az alpolgármestert, hogy jelezze az önkormányzat vételi 

szándékát az eladó felé. 
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A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szombaton gasztronómiai nyílt nap lesz 

Mónosbélen.  

Meg lehet tekinteni Sándor Tamás vállalkozását, a sajt előállításának folyamatát, a 

szomszédos vállalkozó gazdaságát, aki mangalicák tartásával foglalkozik. Egyéb programok 

is várják a turistákat.  

Véleménye szerint 3-4 autóval el kellene menni a rendezvényre, kéri a képviselőket, hogy 

részvételi szándékukat jelezzék felé. 

 

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                             dr. Hegyközi Béla sk. 

                       polgármester                                                      címzetes főjegyző 

 

 

   

 


