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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

október 20. napján tartott alakuló üléséről 

 

Az ülés helye:  Az önkormányzat tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Galuska Balázs                       képviselő 

   Négyesi Bernadett                  képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

                                    Szolnoki Csaba                     képviselő 

    Telekes Józsefné                   képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

  

Meghívottként:        
Matiscsák László                   Helyi Választási Bizottság elnöke 

Kovácsné Erdődi Ildikó         köztisztviselő 

 

 

  

Jámbor Flórián polgármester köszönti a megválasztott képviselőket, a helyi választási 

bizottság elnökét, a címzetes főjegyzőt és valamennyi jelenlévőt.  

Előadja, hogy az önkormányzati törvény értelmében az alakuló ülést a választás napjától 

számított 15 napon belül össze kell hívni.  

 

Megállapítja, hogy valamennyi képviselő jelen van, az ülés határozatképes.  

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére.  

 

1. Az önkormányzati választások eredményének ismertetése 

Előadó: Matiscsák László Helyi Választási Bizottság elnöke 

2. Képviselők eskütétele 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3. Polgármester eskütétele 

Előadó: Telekes Józsefné képviselő 

 



  2 

4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

5. Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának költségtérítésének 

megállapítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

6. Bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

      7.   Bizottsági tagok eskütétele  

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

      8.   Polgármesteri program ismertetése 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

      9. Aktuális kérdések megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért.  

 

1. Napirendi pont: Az önkormányzati választások eredményének ismertetése 

                               Előadó: Matiscsák László Helyi Választási Bizottság elnöke 

 

Matiscsák László a Helyi Választási Bizottság Elnöke ismerteti az önkormányzati 

Választás eredményeit.  

 

A 2014. október 12. napján megtartott önkormányzati, polgármester, képviselő és nemzetiségi 

önkormányzat választásának eredményei 

 

 

Polgármester választás 2014. október 12. 
Jelölt neve Szavazatok száma 

Jámbor Flórián 436 

Eszlári Tamás 48 

 

Polgármesternek Jámbor Flórián lett megválasztva.  

 

 

 

Egyéni listás választás 2014. október 12. 
Jelölt neve Szavazatok száma 

Galuska Balázs 221 

Orliczki Attila 289 

Négyesi Bernadett 255 

Szigeti Péter 169 

Halászné Gyöngyösi Mónika 204 

Solymosi Konrád Ferenc 247 

Telekes Józsefné 272 

Szolnoki Csaba 236 

Császár István 207 

 

 

Képviselőnek az alábbi jelöltek lettek megválasztva: 
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Solymosi Konrád Ferenc         

Galuska Balázs                        

Négyesi Bernadett                   

Orliczki Attila                          

Szolnoki Csaba                       

Telekes Józsefné                     

 

 

 

Települési nemzetiségi önkormányzati választás 2014. október 12. 
Jelölt neve Szavazatok száma 

Szőllősi Istvánné 109 

Telekes Antalné 105 

Somogyi Judit 109 

Halászné Gyöngyösi Mónika 86 

 

Települési nemzetiségi önkormányzati képviselőnek az alábbi jelöltek lettek megválasztva:  

 

Szőllősi Istvánné 

Telekes Antalné 

Somogyi Judit 

Halászné Gyöngyösi Mónika 

 

 

 

2. Napirendi pont: Képviselők eskütétele 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselők a polgármester előtt leteszik az esküt.  

 

„Én, …………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a települési önkormányzati képviselői tisztségemből eredő 

feladataimat   Bükkszentkereszt fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 

teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

 

3. Napirendi pont: Polgármester eskütétele 

                                 Előadó: Telekes Józsefné képviselő 

 

A polgármester Telekes Józsefné képviselő előtt leteszi az esküt.  

 

„Én, Jámbor Flórián becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 

és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 

megtartatom; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Bükkszentkereszt 
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fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

4. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előadó: Jámbor Flórián 

 

A polgármester megköszöni Solymosi Konrád Ferenc képviselő munkáját, aki a korábbi 

ciklusban betöltötte az alpolgármesteri tisztséget. Elégedett volt a munkájával és a lakosság 

visszajelzései is pozitívak voltak.  

 

Előadja, hogy az alpolgármestert a képviselő-testület a polgármester javaslatára titkos 

szavazással választja.  

 

A polgármester Solymosi Konrád Ferencet javasolja megválasztani társadalmi megbízatású 

alpolgármesternek.  

 

A titkos szavazás lebonyolítására javasolja egy 3 tagú szavazatszámláló bizottság 

választását.  

 

Javaslata: Telekes Józsefné     elnök 

                Galuska Balázs       tag 

     Orliczki Attila        tag 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

53/ 2014 (X.20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság választása az alpolgármester választásának titkos 

lebonyolítására 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

alpolgármester titkos választásának lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének 

Telekes Józsefnét, tagjainak Galuska Balázst és Orliczki Attilát megválasztja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő bejelenti, hogy személyesen érintett.  

 

 

Ezt követően a szavazatszámláló bizottság elkészíti a szavazólapokat, majd a szomszéd 

helységben elhelyezett urnánál helyet foglalnak.  

A polgármester és a képviselők leadják szavazataikat.  

 

A titkos választást követően a szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, elkészíti 

a jegyzőkönyvet. (Jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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Ezt követően Telekes Józsefné ismerteti a választás eredményét. Solymosi Konrád Ferenc 7 

igen szavazatot kapott.  

 

A titkos szavazáson 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

54/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Solymosi Konrád Ferenc alpolgármesterré választása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazás eredményeként 

Solymosi Konrád Ferencet társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester a képviselő-testület előtt leteszi az 

esküt.  

 

„Én, Solymosi Konrád Ferenc becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 

Bükkszentkereszt fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

5. Napirendi pont: Polgármester, alpolgármester illetményének, tiszteletdíjának, 

költségtérítésének megállapítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy először a polgármester illetményének megállapítására kerül sor.  

 

A polgármester bejelenti, hogy személyesen érintett.  

 

A jegyző ismerteti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX törvény 71 §- a a 2014. évi általános választások napján (2014. október 12.) 

lépett hatályba.  

 

Ennek alapján kell a polgármester és a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményét, 

tiszteletdíját, költségtérítését megállapítani.  

 

A 71 § (2) bekezdése szerint a megyei jogú város polgármestere, a fővárosi kerületi 

önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, 

amelynek összege megegyezik a helyettes államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből, vezetői 

illetménypótlékából álló illetményének összegével.  
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A polgármesterek illetménye a (2) bekezdésben meghatározott összeg bizonyos százaléka, 

ami a lakosságszámtól függ, az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármestere 

esetében ez 40 %. A település lakosságszáma 1214 fő.  

 

A megyei jogú város fővárosi kerület polgármesterének illetménye 747 878,- Ft, melynek 40 

%-a 299 150,- Ft.  

 

A 71 § (6) bekezdése szerint a főpolgármester, a főállású polgármester, a társadalmi 

megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke havonta az 

illetményének, tiszteletdíjának 15 %- ban meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Ennek megfelelően a 299 150,- Ft illetménynek a 15 %- a 44 870,- Ft.  

 

Fentiek alapján a polgármester illetményét 299 150,- Ft-ban, költségtérítését 44 870,- Ft-ban 

kell megállapítani.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

55/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014. 

október 12. napjától Jámbor Flórián polgármester 

 

illetményét 299 150,- Ft-ban 

költségtérítését    44 870,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

Ezt követően a jegyző tájékoztatja a testületet, hogy Solymosi Konrád Ferenc társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését is meg kell állapítani.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester bejelenti, hogy személyesen érintett.  

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését az Mötv 80 § (2)- 

(3) bekezdése szabályozza.  

A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta a társadalmi megbízatású polgármester 

tiszteletdíja 70- 90 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy 

meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
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A társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű 

költségtérítésre jogosult.  

 

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja 149 575,- Ft.  

Ennek 70 %-a    104 700,- Ft 

           90 %-a    134 617,- Ft.  

 

A polgármester 110 000,- Ft tiszteletdíj megállapítását javasolja. Ennek megfelelően a 

költségtérítés 16 500,- Ft lenne.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

56/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2014. 

október 12. napjától Solymosi Konrád Ferenc  

 

tiszteletdíját havi 110 000,- Ft-ban 

költségtérítését      16 500,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

6. Napirendi pont: Bizottsági tagok megválasztása 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

 

A polgármester előadja, hogy az elmúlt ciklusban az alábbi bizottságok működtek, ezen 

egyelőre nem kíván változtatni: 

- Jogi és Ügyrendi Bizottság 

- Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottság  

- Szociális Bizottság 

 

A bizottság elnökét – az elnökkel együtt számított- tagjainak több mint felét az önkormányzati 

képviselők közül kell kiválasztani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester és 

az alpolgármester.  

 

Javaslatot tesz az egyes bizottságok összetételére az alábbiak szerint: 

 



  8 

Jogi és Ügyrendi Bizottság: 

 

Elnök: Négyesi Bernadett 

Tagok: Orliczki Attila 

            Telekes Józsefné 

 

Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottság: 

 

Elnök: Szolnoki Csaba 

Tagok: Orliczki Attila 

 Galuska Balázs 

 Négyesi Bernadett 

 Telekes Józsefné 

 Császár István 

           Győri József 

 Sikter Zsuzsanna 

 Szabó Béla 

 

Szociális Bizottság: 

 

Elnök:  Orliczki Attila 

Tagok: Galuska Balázs 

 Szolnoki Csaba 

            Telekes Józsefné 

 Eszlári Istvánné  

 Ónodiné Palácsik Anna 

 Szászné Sándor Erika 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

57/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Jogi és Ügyrendi Bizottság megválasztása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jogi és 

Ügyrendi Bizottságot az alábbi összetételben választja meg:  

 

Elnök: Négyesi Bernadett 

                                                       Tagok: Orliczki Attila 

        Telekes Józsefné 

                                          

 

    Határidő: azonnal, folyamatos 

    Felelős: polgármester 

 

 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  



  9 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

58/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottság megválasztása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az  

Idegenforgalmi és Településfejlesztési Bizottságot az alábbi összetételben választja meg:  

 

Elnök:   Szolnoki Csaba 

Tagok: Orliczki Attila 

             Galuska Balázs 

                   Négyesi Bernadett 

                Telekes Józsefné 

             Császár István 

      Győri József 

                  Sikter Zsuzsanna 

        Szabó Béla 

 

 

    Határidő: azonnal, folyamatos 

    Felelős: polgármester 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

59/2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Szociális Bizottság megválasztása 

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

Bizottságot az alábbi összetételben választja meg:  

 

Elnök:  Orliczki Attila 

Tagok:  Galuska Balázs 

                                                            Szolnoki Csaba 

                                                             Telekes Józsefné 

                                                             Eszlári Istvánné 

         Ónodiné Palácsik Anna 

      Szászné Sándor Erika 

 

 

    Határidő: azonnal, folyamatos 

    Felelős: polgármester 

 

 

7. Napirendi pont: Bizottsági tagok eskütétele 

  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A képviselő-testületi ülésre az alább felsorolt bizottsági tagok eskütételre megjelentek:  
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Császár István 

Sikter Zsuzsanna 

Ónodiné Palácsik Anna 

Szászné Sándor Erika 

 

A megjelent bizottsági tagok a képviselő-testület előtt leteszik az esküt.  

 

„Én, …………………………….. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a bizottsági tisztségemből eredő feladataimat   Bükkszentkereszt 

fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar 

nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

8. Napirendi pont: Polgármesteri program ismertetése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a 2010. évinél sokkal jobb a helyzet. 2013. évtől be lett 

vezetve a feladatalapú támogatás. A saját bevételek jól alakulnak (pl. közel 400 hétvégi ház 

adója) A cél, hogy minél hamarabb saját lábra kell állni. Az állami támogatásokkal és a saját 

bevételekkel a költségvetés egyensúlyban tartható, sőt fejlesztésekre is marad forrás.  

 

Nagyon fontos a fiatalok helyben tartása, munkahelyek teremtése. Vezetésével és javaslatára 

a képviselő-testület leállította az önkormányzati ingatlanok eladását.  

Erre csak különösen indokolt esetben kerülhet sor.  

Az elmúlt 4 évben 1 beépítetlen terület lett értékesítve Szabó Gyuri bácsi lányának a cége 

(Pharmaherb Kft) részére. Az ott megvalósuló beruházás (raktárak stb.) több munkahelyet 

létesít. Ugyanakkor a vételár egy részéből az önkormányzat megvásárolta a Lakatos-féle 

házat, amiben idegenforgalmi szálláshelyek kialakítása van folyamatban. A ház mellett 

megvásárolt az önkormányzat egy 3 900 négyzetméteres beépítetlen területet is.  

 

A gyógyító köveknél egyre több a látogató, ezért minél hamarabb meg kell oldani az 

infrastruktúrát (WC, mosdó stb.)  

A közelben van 2 eladó hétvégi ház, az egyiket meg kell venni és kialakítani erre a célra.  

Felújításra kerül a volt Rusztik étterem, de még nincs meg az építési engedély.  

 

A község életében meghatározó a turizmus. A legutóbbi Gomba Napokon rekordszámú 

látogató volt. A többi rendezvény (kemencés napok, szánkóverseny) is sikeres volt.  

Újabb rendezvényeken is lehet gondolkozni.  

 

Új turisztikai attrakcióként pályázat segítségével megépült a Kis-Déli kilátó. 

 

Nagyon fontos, hogy a vendégeknek a község színes változatos programokat tudjon kínálni.  

A 2014-2020-as uniós költségvetésben  előnyben részesülnek a kis és középvállalkozások. A 

pályázatokról a helyi vállalkozókat tájékoztatni kell. Fontos lenne az ifjúsági tábor 

felújítása. Az utakat folyamatosan karban kell tartani, illetve felújítani saját forrásból és 

pályázati támogatással.  

Folytatni kell az önkormányzati ingatlanok felújítását (sportöltöző, volt zöldséges épülete) 
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Új játszóteret lehet kialakítani az iskolával szemben lévő beépítetlen területen.  

Tovább kell folytatni a parkosítást, több virág kell a faluba.  

 

Reméli, hogy ismét jól együtt tud működni a képviselő-testülettel, és a képviselőktől is 

további ötleteket vár.  

A közös célok megvalósítására kéri a képviselő-testület támogatását.  

 

9.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az óvoda vezetője kezdeményezi az óvoda alapító okiratának 

módosítását az alábbiak szerint:  

Az óvoda felújítása idejére az óvoda átköltözött az általános iskolába, ahol ideiglenes 

telephelyet létesített.  

2014. szeptember 1. napjával megtörtént a visszaköltözés a felújított óvodába, így a 

telephelyet meg kell szüntetni.  

Az alaptevékenységet javasolja kiegészíteni: 

- látás- és hallássérült gyermekek nevelése 

- gyermekkori autizmus 

 

Javasolja az alapító okirat módosítását.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

60/ 2014 (X. 20) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az óvoda alapító okiratának módosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

1) Az alapító okirat 1.) pontjából az 

 

„Ideiglenes telephelye: 3557 Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 2.” szövegrész kikerül. 

 

2.) Az alapító okirat 6.) pontja az alábbi feladatokkal egészül ki. 

 

„ látás- és hallássérült gyerekek nevelése” 

 

„gyermekkori autizmus” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: óvodavezető, jegyző 

 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat 50/ 2014 (IX.15) számú határozatával az 

1299/2 helyrajzi számú területre és környezetére a hatályban lévő Településrendezési 

eszközeinek módosítását határozta el.  
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A tervező a módosító anyagot elkészítette, amit a polgármester ismertet és elfogadásra 

javasol.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

61/2014.(X.20) számú határozata 

 

Tárgy: az 51/2011.(X.13.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és Leírásának 

módosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13 § 1 bek. 1. pontja, valamint az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés b) 

pontja alapján, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, Bükkszentkereszt 

Község közigazgatási területére vonatkozó településszerkezeti terv módosítását elfogadja az 

alábbiak szerint: 

 

1. Bükkszentkereszt Község a Településrendezési Terv Településszerkezeti Tervének 

módosítását a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft. által készített 

Településszerkezeti Terv módosítása ( határozat melléklete) tervlap szerint állapítja 

meg. 

 

2. A jóváhagyott Településszerkezeti Terv leírása nem módosul. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

  Jámbor Flórián sk.         dr. Hegyközi Béla sk. 

  polgármester                                                                címzetes főjegyző 

 

  

 


