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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

október 9. 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 

    Szolnoki Csaba  képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

Meghívottként:        
  

 

   Kovácsné Erdődi Ildikó    2010-2013 között önkormányzati képviselő 

 

 

  

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 1. Ifjúsági tábor beszámolója   

         Előadó: Solymosi Konrád Ferenc táborvezető 

        2. Aktuális kérdések megvitatása 

                                             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

  

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  
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1. ) Napirendi pont:     Ifjúsági tábor beszámolója   

                                      Előadó: Solymosi Konrád Ferenc táborvezető        

 

                                      

 A táborvezető ismerteti az ifjúsági tábor 2012 és 2013 évi beszámolóját.  

 

(Jegyzőkönyv melléklete) 

 

A beszámolón túlmenően előadja, hogy a tábor udvarát, környezetét sikerült az elmúlt 

években rendbe tenni. Saját erőből felújítások is voltak. A színvonalat sikerült szinten tartani. 

Ugyanakkor látni kell, hogy a gyerektáborok egyre magasabb színvonalat képviselnek. Ebben 

nem tudtunk lépést tartani. Nyaranta 4-5 nagyobb csoport minden nyáron visszajön, de ez 

nem garantált. Ezen a színvonalon még 1-2 évig működtethető a tábor nyereségesen.  

Mindenképpen egy nagyobb felújításra, korszerűsítésre lenne szükség, hogy a mai igényeknek 

megfeleljünk.  

Ez csak pályázati támogatással valósítható meg.  

Amennyiben lesz ilyen célú pályázat, azzal mindenképpen élni kell.  

 

A polgármester előadja, hogy saját forrásból csak a kisebb felújítások, átalakítások, 

karbantartások végezhetők el. Ő is úgy látja, hogy csak pályázati támogatással lehet a tábort 

felújítani. Reméli, hogy lesz erre lehetőség.  

 

 

 

 

2. Napirendi pont:                Aktuális kérdések megvitatása 

    Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy ebben a választási ciklusban ez az utolsó testületi ülés. Úgy 

érzi, nagyon gyorsan telt el ez a négy év, ugyanakkor nagyon tartalmas volt.  

Tételesen nem kívánja felsorolni a beruházásokat, fejlesztéseket, amiket sikerült 

megvalósítani. Kitűzött célját a testülettel együttműködve sikerült elérni. Stabilizálódott az 

önkormányzat gazdálkodása, mindenki tudja, hogy milyen volt a pénzügyi helyzet, amikor 

polgármesternek választották.  

Részben saját forrásból, részben pályázatok segítségével a község sokat fejlődött, szépült. 

Rendezvényeink egyre magasabb színvonalúak, ennek köszönhetően látogatottságuk 

megsokszorozódott. Tennivaló ezután is lesz bőven. Vannak fejlesztéseink, amik folyamatban 

vannak, ezek a következő ciklusra húzódnak át, de újabb kihívások várnak a következő 5 

évben.  

Ezeket az eredményeket csak együttes, közös munkával lehetett elérni, megköszöni a 

képviselőknek, hogy támogatták programját, elképzeléseit.  

Úgy gondolja, hogy az önkormányzati választásokon bebizonyosodik, hogy a lakosság is 

elismeri ennek a 4 évnek a munkáját. 

 

Ezt követően a polgármester elismerő oklevelet ad át valamennyi képviselőnek és a 

jegyzőnek. A jegyző a polgármesternek ad át elismerő oklevelet.  

 

 



  3 

A jegyző előadja, úgy látja, hogy mind a polgármesterrel, mind a képviselőkkel sikerült 

korrekt viszonyt kialakítania.  

Megköszöni a polgármesternek és a képviselőknek az együttműködést és azt, hogy elismerték 

munkáját. Erre fog törekedni az új képviselő-testülettel is.  

 

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

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                             dr. Hegyközi Béla sk. 

                       polgármester                                                      címzetes főjegyző 

 

 

   

 


