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Készült:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 

november 27. napján tartott üléséről 

 

Az ülés helye:  Az önkormányzat tanácskozó terme 

 

Jelen vannak: 
 

   Jámbor Flórián  polgármester 

   Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

   Négyesi Bernadett                  képviselő 

              Orliczki Attila                        képviselő 

                                    Szolnoki Csaba                     képviselő 

    Telekes Józsefné                   képviselő 

                                    Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 Hiányzik:                   Galuska Balázs                       képviselő 

 

 

Meghívottként:           Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

                                                               Önkormányzat Elnöke      

 

 

Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottat. Megállapítja, hogy az 

ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 

      1. ) Közmeghallgatás 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

      2. ) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

     3.) Rendelet alkotása az első lakáshoz jutás támogatásáról 

           Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

4) A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
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5.) A normatív alapon adható támogatásokról szóló rendelet módosítása 

    Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

6.) Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása társulási   

     megállapodásának módosítása 

     Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

7.) Aktuális kérdések megvitatása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

       dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

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

 

 

1.) Napirendi pont: Közmeghallgatás 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester megállapítja, hogy a közmeghallgatáson senki nem jelent meg.  

 

 

2.) Napirendi pont: Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

                               Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

A jegyző előadja, hogy az önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

felhatalmazása alapján három helyi adót vezetett be. 

 

A jelenleg hatályban lévő rendeletek: 

Az idegenforgalmi adó bevezetéséről szóló 7/1991.(VI.20) önkormányzati rendelet 

A helyi iparűzési adóról szóló 9/1997.(XII.19) önkormányzati rendelet 

Az építményadó bevezetéséről szóló 6/1991.(VI.20.) önkormányzati rendelet 

 

A helyi adók bevezetése óta többször is módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, 

ami alapján a helyi rendeleteket is módosítani kellett. 

A helyi viszonyok, illetve az adó mértékének változása miatt is módosítani kellett a 

rendeleteket. Mindhárom rendeletnél változott, hogy mely jogszabályban biztosított 

feladatkörében jár el az önkormányzat. 

A polgármesterrel egyeztetve arra az álláspontra jutottak, hogy célszerűbb új rendeleteket 

alkotni és a régieket hatályon kívül helyezni. Az egyes adók mértéke nem változik. A 

rendeleteknél azokat a kérdéseket kell szabályozni, amit a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény nem tartalmaz (pl. az adó 

mértéke). 

A rendeletekben nem szabályozott kérdésekben az említett két törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

A rendeletek tervezetei a meghívóval együtt ki lettek küldve a képviselőknek. 

 

Ezt követően a jegyző ismerteti az idegenforgalmi adóról szóló rendelet tervezetét. 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

az idegenforgalmi adóról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó mértéke 

 

1 § 

 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350,- Ft. 

 

Az adó megfizetése 

 

2 § 

 

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a 

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-03090000 számú tartózkodási 

idő utáni idegenforgalmi adó számlájára kell megfizetnie.  

 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

3 § 

 

(1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról az adó alapjának, a 

mentesség jogcímének, az adó összegének utólagos megállapítására alkalmas nyilvántartás 

vezetésére kötelezett, melyhez ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és 

a sorszámozott bejelentő lapot is.  

 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) a szálláshelyet igénybevevő személy adatait (név, születési idő, lakcím) 

b) megérkezésének és távozásának idejét 

c) a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát 

d) az adómentesség jogcímének pontos megjelölését 

e) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

4 § 
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(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti az idegenforgalmi adó 

bevezetéséről szóló 7/1991 (VI. 20) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

 

 

                   Jámbor Flórián sk.      dr. Hegyközi Béla sk.  

                    polgármester                                                       címzetes főjegyző 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

 

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

az idegenforgalmi adóról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó mértéke 

 

1 § 

 

Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 350,- Ft. 

 

Az adó megfizetése 

 

2 § 

 

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adó beszedésére kötelezettnek a 

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-03090000 számú tartózkodási 

idő utáni idegenforgalmi adó számlájára kell megfizetnie.  

 

 

Nyilvántartás vezetési kötelezettség 

 

3 § 
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(1) Az adóbeszedésre kötelezett szálláshely az általa beszedett adóról az adó alapjának, a 

mentesség jogcímének, az adó összegének utólagos megállapítására alkalmas nyilvántartás 

vezetésére kötelezett, melyhez ellenőrizhető módon meg kell őriznie a kibocsátott számlát és 

a sorszámozott bejelentő lapot is.  

 

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

a) a szálláshelyet igénybevevő személy adatait (név, születési idő, lakcím) 

b) megérkezésének és távozásának idejét 

c) a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát 

d) az adómentesség jogcímének pontos megjelölését 

e) a beszedett idegenforgalmi adó összegét.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

4 § 

 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti az idegenforgalmi adó 

bevezetéséről szóló 7/1991 (VI. 20) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

 

 

                   Jámbor Flórián sk.      dr. Hegyközi Béla  sk. 

                    polgármester                                                       címzetes főjegyző 

 

  

 

Ezt követően a jegyző ismerteti az építményadóról szóló rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

az építményadóról 

 

TERVEZET 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó alapja 
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1 § 

 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

 

2 § 

 

Az adó mértéke 

 

a) Az adó mértéke 970,- Ft / m2/ év 

b) Gépkocsitároló esetén 775,- Ft / m2/ év kedvezmény 

c) Minden egyéb épület, épületrész –kivéve a magánszemélyek tulajdonában levő üdülő- 

esetén 170,- Ft / m2/ év kedvezmény 

 

Adómentesség 

 

3 § 

 

Mentes az adó alól a Htv. 13 § -ában foglalt mentességeken felül a lakás.  

 

Az adó megállapítása és megfizetése 

 

4 § 

 

(1) Az építményadót a települési önkormányzat jegyzője bevallás alapján határozattal 

állapítja meg.  

 

(2) Az építményadót Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-

02440000 számú építményadó számlájára kell megfizetni.  

 

 

Zárórendelkezések 

 

5 § 

 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti az építményadó 

bevezetéséről szóló 6/ 1991 (VI. 20) Önkormányzati Rendelet.  

 

 

 

 

   Jámbor Flórián sk.           dr. Hegyközi Béla  sk. 

polgármester                                                             címzetes főjegyző 
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet 

alkotja:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

az építményadóról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó alapja 

 

1 § 

 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 

 

2 § 

 

Az adó mértéke 

 

d) Az adó mértéke 970,- Ft / m2/ év 

e) Gépkocsitároló esetén 775,- Ft / m2/ év kedvezmény 

f) Minden egyéb épület, épületrész –kivéve a magánszemélyek tulajdonában levő üdülő- 

esetén 170,- Ft / m2/ év kedvezmény 

 

Adómentesség 

 

3 § 

 

Mentes az adó alól a Htv. 13 § -ában foglalt mentességeken felül a lakás.  

 

Az adó megállapítása és megfizetése 

 

4 § 

 

(3) Az építményadót a települési önkormányzat jegyzője bevallás alapján határozattal 

állapítja meg.  

 

(4) Az építményadót Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-

02440000 számú építményadó számlájára kell megfizetni.  
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Zárórendelkezések 

 

5 § 

 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  

 

(4) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti az építményadó 

bevezetéséről szóló 6/ 1991 (VI. 20) Önkormányzati Rendelet.  

 

 

 

 

    Jámbor Flórián sk.      dr. Hegyközi Béla sk. 

polgármester                                                             címzetes főjegyző 

 

 

Ezt követően a jegyző ismerteti a helyi iparűzési adóról szóló rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó mértéke 

 

1 § 

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-

a.  

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 1 000,- Ft.  

      2 § 

 

A helyi iparűzési adót Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-

03540000 számú iparűzési adó számlájára kell megfizetni.  

 

Záró rendelkezések 
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3 § 

 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról 

szóló 9/1997 (XII.19) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

 

 

                  Jámbor Flórián sk.       dr. Hegyközi Béla sk.  

                    polgármester                                                       címzetes főjegyző 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. 

évi C törvény (továbbiakban Htv.) 1 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 

Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

 

Az adó mértéke 

 

1 § 

 

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-

a.  

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 

naponként 1 000,- Ft.  

      2 § 

 

A helyi iparűzési adót Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat 11734004-15348953-

03540000 számú iparűzési adó számlájára kell megfizetni.  

 

Záró rendelkezések 

 

3 § 

 

(1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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(2) Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról 

szóló 9/1997 (XII.19) Önkormányzati Rendelet. 

 

 

 

 

                  Jámbor Flórián  sk               dr. Hegyközi Béla sk  

                    polgármester                                                       címzetes főjegyző 

 

 

 

3. Napirendi pont: Rendelet alkotása az első lakáshoz jutás támogatásáról 

         Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

A jegyző előadja, hogy az előző testületi ülésen kialakult álláspontnak megfelelően 

elkészítette az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló rendelet tervezetét. A korábbiakhoz 

képest  változás, hogy a rendelet hatálya kiterjed az élettársi viszonyban élőkre is, illetve 

300 000,- Ft-ról 400 000,- Ft-ra emelkedik a maximálisan adható támogatás.  

 

Előadja, hogy a rendelet címében is változás van (fiatal házasok helyett első lakáshoz jutók 

támogatása) ezért új rendeletet kell hozni, és a régit hatályon kívül kell helyezni.  

 

Ezt követően a jegyző ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete  

az első lakáshoz jutás támogatásáról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1)  bekezdés e) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

           I. Általános rendelkezések 

 

1 § 

 

(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg 

erejéig támogatást nyújthat a településen élő fiatalok lakáshoz jutásához.  

(2) A támogatás kérelem alapján juttatható, melyet az önkormányzati közös hivatalhoz 

kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jogerős építési engedélyt, vagy a használatot 

igazoló szerződést, egyéb okiratot.  

(3) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el.  

 

II.  A lakást szerzők támogatása 
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2 § 

 

(1) Támogatásban részesülhetnek azok, akik: 

a) 45 év alatti házastársak és közülük legalább az egyik házas fél a településen legalább 3 

éve lakos 

b) 45 év alatti élettársak és a közjegyzőnél vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása 

szerint élettársi kapcsolatban élnek egymással és legalább egy közös gyermekük van. 

Továbbá közülük legalább az egyik fél a településen legalább 3 éve állandó lakos.  

(2) Bükkszentkereszt községben kívánnak lakóházat építeni, vagy a használatukba került 

lakóházat kívánják felújítani vagy bővíteni.  

(3) Ezideig ilyen támogatásban nem részesültek.  

 

(4) A támogatás formája: kamatmentes kölcsön 

                                      maximum 10 évre 

(5) A támogatás mértéke: maximum 400 000,- Ft 

 

III. A visszafizetés szabályai 

  

3 § 

 

(1) A támogatottak a támogatást havi egyenlő részletekben törlesztik.  

(2) A támogatásban részsülőkkel a polgármester köteles írásban megállapodást kötni az 

alábbi tartalommal: 

a) támogatásban részesülők személyes adatai 

b) a támogatás jogcíme, mértéke 

c) a kölcsön visszafizetésének kezdő és végző határideje, törlesztő részlet összege 

d) nem teljesítés esetére szóló feltételek 

      (3) A kölcsön nem fizetése vagy késedelmes visszafizetése esetén a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

      (4) A kamatmentes kölcsön teljes összegét vissza kell fizetni, amennyiben a támogatottak 

a lakóházat a visszafizetés időtartamának lejárta előtt elidegenítik. 

 

4§ 

 

       (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

       (2) Hatályát veszti a fiatal házasok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 18/2013 

(IX.12) önkormányzati rendelet. 

 

 

 

  Jámbor Flórián  sk                                                                          dr. Hegyközi Béla  sk  

     polgármester                                                                                   címzetes főjegyző 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete  

az első lakáshoz jutás támogatásáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1)  bekezdés e) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

           I. Általános rendelkezések 

 

1 § 

 

(1) A képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben meghatározott keretösszeg 

erejéig támogatást nyújthat a településen élő fiatalok lakáshoz jutásához.  

(2) A támogatás kérelem alapján juttatható, melyet az önkormányzati közös hivatalhoz 

kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jogerős építési engedélyt, vagy a használatot 

igazoló szerződést, egyéb okiratot.  

(3) A kérelmet a képviselő-testület bírálja el.  

 

II.  A lakást szerzők támogatása 

 

2 § 

 

(1) Támogatásban részesülhetnek azok, akik: 

a) 45 év alatti házastársak és közülük legalább az egyik házas fél a településen legalább 3 

éve lakos 

b) 45 év alatti élettársak és a közjegyzőnél vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása 

szerint élettársi kapcsolatban élnek egymással és legalább egy közös gyermekük van. 

Továbbá közülük legalább az egyik fél a településen legalább 3 éve állandó lakos.  

(2) Bükkszentkereszt községben kívánnak lakóházat építeni, vagy a használatukba került 

lakóházat kívánják felújítani vagy bővíteni.  

(3) Ezideig ilyen támogatásban nem részesültek.  

 

(4) A támogatás formája: kamatmentes kölcsön 

                                      maximum 10 évre 

(5) A támogatás mértéke: maximum 400 000,- Ft 

 

III. A visszafizetés szabályai 

  

3 § 

 

(1) A támogatottak a támogatást havi egyenlő részletekben törlesztik.  

(2) A támogatásban részsülőkkel a polgármester köteles írásban megállapodást kötni az 

alábbi tartalommal: 

a) támogatásban részesülők személyes adatai 

b) a támogatás jogcíme, mértéke 

c) a kölcsön visszafizetésének kezdő és végző határideje, törlesztő részlet összege 
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d) nem teljesítés esetére szóló feltételek 

      (3) A kölcsön nem fizetése vagy késedelmes visszafizetése esetén a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

      (4) A kamatmentes kölcsön teljes összegét vissza kell fizetni, amennyiben a támogatottak 

a lakóházat a visszafizetés időtartamának lejárta előtt elidegenítik. 

 

4§ 

 

       (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

       (2) Hatályát veszti a fiatal házasok lakáshoz jutásának helyi támogatásáról szóló 18/2013 

(IX.12) önkormányzati rendelet. 

 

 

  

 

 

 

  Jámbor Flórián sk                                                                          dr. Hegyközi Béla   sk 

     polgármester                                                                                   címzetes főjegyző 

 

 

4. napirendi pont: A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól szóló rendelet  

                                megalkotása 

          Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet alapján az 5000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó települések pályázhattak szociális célú tűzifa vásárlásához. 

A pályázat alapján Bükkszentkereszt Önkormányzata 46 m
3
 mennyiségű szociális tűzifát 

vásárolhat. 

A jogosultsági feltételeket – figyelemmel a BM rendeletre is – helyi rendeletben kell 

szabályozni. 

 

A jegyző ismerteti a rendelet tervezetét. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

…../2014.(XI.27) Önkormányzati Rendelete 

A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól 

           TERVEZET 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§. 
(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet értelmében Bükkszentkereszt Község 
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Önkormányzata 2015. február 15-ig 46 m
3
 mennyiségű szociális tűzifát vásárolhat. A 

képviselő-testület felhatalmazza a Szociális Bizottságot, hogy a szociális tűzifa szétosztásáról 

gondoskodjon. 

 

2. Jogosultsági feltételek 

 

2.§. 
(1) A Szociális Bizottság szociális tűzifa támogatást nyújthat a rendelkezésre álló 46 m

3
 

készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Bükkszentkereszt 

községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen ott tartózkodnak és  

 

a) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, 

b) téli fűtését tűzifával oldja meg, 

c) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57 000.-Ft-ot, egyedülélő esetében 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- át, azaz 71 250.-Ft-ot. 

d) azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak 1 személy nyújthat be kérelmet. 

 

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül, aki a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§.(1) 

bekezdése aa) és ab) pontja szerinti ellátásokban részesül, valamint ha 

- 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas, 

- a háztartásában egy vagy két fő lakik, 

- a háztartás tagjai nem állnak munkaviszonyban, 

- ha a háztartás fűtését csak fával tudja megoldani. 

 

(3) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 

formájában. 

 

(4) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 

5 m
3
. 

 

3.§. 

(1) A szociális ellátás iránti kérelmet az önkormányzathoz lehet benyújtani az e rendelet 

melléklete szerinti formanyomtatványon 2015. január 15-ig, mely tartalmazza a jövedelem-

nyilatkozatot és a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 

63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot is. A 

kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni, 

hitelt érdemlően igazolni. 

 

(2) A szociális tűzifa szállításának költségét a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés 

terhére biztosítja. A szociális tűzifát legkésőbb 2015. február 15. napjáig kell szétosztani. 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§. 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti. 

 

 

 Jámbor Flórián sk. Dr. Hegyközi Béla sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 
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Melléklet a …/2014 (XI.27) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  

szociális tüzifa támogatásra 

I. Személyi adatok 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: 

.................................................................................................................................................... 

Születési neve: 

.................................................................................................................................................... 

Anyja neve: 

.................................................................................................................................................... 

Születés helye, ideje: 

.................................................................................................................................................... 

Lakóhely: □□□□ irányítószám 

.................................................................................................................................... település 

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám 

................................................................................................................................ település 

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

.............................................................................................................. 

E-mail cím (nem kötelező megadni): 

................................................................................................................ 

 

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő 

 

 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

Név Születési helye, ideje Anyja neve 

……………………………..   ……………………………...    ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 

……………………………..   ……………………………...    ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 
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II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban: 

  Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

A jövedelem típusa Kérelmező     

1.Munkaviszonyból 

és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

 ebből: közfoglalk.-

ból származó 

     

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, ill. 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

     

3. Táppénz, 

gyermekgond. 

támogatások 

     

4. Nyugellátás és 

egyéb nyugdíjszerű 

rendsz. szoc. 

ellátások 

     

5. Önkorm. és 

munkaü. Szervek 

által folyósított 

ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem      

7. Összes jövedelem      

IV. Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Kijelentem, hogy  

- lakásfenntartási támogatásban részesülök 

- aktív korúak ellátásában részesülök 

- időskorúak járadékában részesülök 

- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult 

személy vagyok 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok 

- 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas vagyok 
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- a háztartás  tagjai egyikének  sincs vagyona 

- a háztartás téli fűtése fával oldható meg 

- egyéb, rendkívüli életkörülmény: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Dátum: ................................................ 

 

 

................................................................... 

kérelmező aláírása 

................................................................... 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:   

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 

16/2014.(XI.27) Önkormányzati Rendelete 

A szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 10.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§. 
 

(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet értelmében Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata 2015. február 15-ig 46 m
3
 mennyiségű szociális tűzifát vásárolhat. A 

képviselő-testület felhatalmazza a Szociális Bizottságot, hogy a szociális tűzifa szétosztásáról 

gondoskodjon. 

 

2. Jogosultsági feltételek 

 

2.§. 
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(1) A Szociális Bizottság szociális tűzifa támogatást nyújthat a rendelkezésre álló 46 m
3
 

készlet erejéig, a rendelet alapján szociálisan rászoruló személyeknek, akik Bükkszentkereszt 

községben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, életvitelszerűen ott tartózkodnak és  

 

e) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, 

f) téli fűtését tűzifával oldja meg, 

g) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz 57 000.-Ft-ot, egyedülélő esetében 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %- át, azaz 71 250.-Ft-ot. 

h) azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak 1 személy nyújthat be kérelmet. 

 

(2) A kérelmek elbírálásánál előnyben részesül, aki a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 2.§.(1) 

bekezdése aa) és ab) pontja szerinti ellátásokban részesül, valamint ha 

- 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas, 

- a háztartásában egy vagy két fő lakik, 

- a háztartás tagjai nem állnak munkaviszonyban, 

- ha a háztartás fűtését csak fával tudja megoldani. 

 

(3) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa 

formájában. 

 

(4) A természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legfeljebb 

5 m
3
. 

 

3.§. 

 

(3) A szociális ellátás iránti kérelmet az önkormányzathoz lehet benyújtani az e rendelet 

melléklete szerinti formanyomtatványon 2015. január 15-ig, mely tartalmazza a jövedelem-

nyilatkozatot és a szociális ellátások igényléséhez felhasználható bizonyítékokról szóló 

63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő vagyonnyilatkozatot is. A 

kérelmező köteles a kérelemben feltüntetett igazolásokat, mellékleteket a kérelméhez csatolni, 

hitelt érdemlően igazolni. 

 

(4) A szociális tűzifa szállításának költségét a képviselő-testület a 2015. évi költségvetés 

terhére biztosítja. A szociális tűzifát legkésőbb 2015. február 15. napjáig kell szétosztani. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

4.§. 
 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2015. március 31-én hatályát veszti. 

 

 

 

 

 Jámbor Flórián sk. Dr. Hegyközi Béla sk. 
 polgármester címzetes főjegyző 
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Melléklet a 16/2014 (XI.27) önkormányzati rendelethez 

KÉRELEM  

szociális tűzifa támogatásra 

I. Személyi adatok 

 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

Neve: 

.................................................................................................................................................... 

Születési neve: 

.................................................................................................................................................... 

Anyja neve: 

.................................................................................................................................................... 

Születés helye, ideje: 

.................................................................................................................................................... 

Lakóhely: □□□□ irányítószám 

.................................................................................................................................... település 

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó 

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám 

................................................................................................................................ település 

..................................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ 

épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó 

 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□ 

Telefonszám (nem kötelező megadni): 

.............................................................................................................. 

E-mail cím (nem kötelező megadni): 

................................................................................................................ 

 

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő 

 

 

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: 

 

Név Születési helye, ideje Anyja neve 

……………………………..   ……………………………...    ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 

……………………………..   ……………………………...    ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 

……………………………..   ………………………………   ……………………………. 
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II. Jövedelmi adatok 

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme 

forintban: 

  Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

A jövedelem típusa Kérelmező     

1.Munkaviszonyból 

és más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó 

 ebből: közfoglalk.-

ból származó 

     

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, ill. 

szellemi és más 

önálló 

tevékenységből 

származó 

     

3. Táppénz, 

gyermekgond. 

támogatások 

     

4. Nyugellátás és 

egyéb nyugdíjszerű 

rendsz. szoc. 

ellátások 

     

5. Önkorm. és 

munkaü. Szervek 

által folyósított 

ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem      

7. Összes jövedelem      

IV. Nyilatkozatok 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész 

aláhúzandó), 

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése 

alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 

Kijelentem, hogy  

- lakásfenntartási támogatásban részesülök 

- aktív korúak ellátásában részesülök 

- időskorúak járadékában részesülök 

- adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult 

személy vagyok 

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család tagja vagyok 

- 70 éven felüli egyedülálló nyugdíjas vagyok 
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- a háztartás  tagjai egyikének  sincs vagyona 

- a háztartás téli fűtése fával oldható meg 

- egyéb, rendkívüli életkörülmény: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 

felhasználásához. 

 

Dátum: ................................................ 

 

 

................................................................... 

kérelmező aláírása 

................................................................... 

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 

 

 

5. Napirendi pont: A normatív alapon adható támogatásokról szóló rendelet módosítása 

        Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy az előző testületi ülésen kialakult álláspontnak megfelelően 

elkészítette a normatív alapon adható támogatásokról szóló rendelet tervezetét.  

A tervezet szerint az újszülött gyermekek támogatása 40 000,- Ft-ról 50 000,- Ft-ra 

emelkedik.  

 

Tekintettel arra, hogy a felhatalmazó jogszabályban változás van, ezért új rendeletet kell 

alkotni, és a korábbi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  

 

Ezt követően ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……./2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete  

 a normatív alapon adható támogatásokról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1)  bekezdés e) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

 

1. § 

 

A rendelet célja 
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E rendelet célja, hogy Bükkszentkereszt község lakosság megtartó erejének növelése, a 

kedvezőbb demográfiai mutatók elérése érdekében, valamint a 75 éven felüli polgárok 

társadalmi megbecsülése, nyugdíjas éveik anyagi biztonságának javítása érdekében 

támogatást nyújtson.  

 

2. §  

 

A rendelet hatálya  

 

A rendelet hatálya kiterjed:  

a.) minden újszülött gyermekre, akinek születésekor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely kerül bejegyzésre, és szüleik életvitelszerűen Bükkszentkereszten 

élnek.  

b.) minden 75. életévét betöltött, bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki 

életvitelszerűen a községben él. 

c). minden házasságot kötő személyre, akinek a házasságkötéskor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely van bejegyezve.  

 

 

3. §  

 

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele  

 

(1) Az újszülött gyermekek támogatása 50 000,- Ft pénzbeni juttatás. 

 

(2) A támogatás nyújtására minden bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező újszülött 

gyermek részére a lakcím-nyilvántartási rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon 

belül hivatalból kerül sor.  

  

(3) A 75 éven felüli lakosok 5 évenkénti kerek évfordulós születésnapi köszöntése 10 000,-Ft 

összegű ajándék átadásával a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

személyes látogatásával történik.  

 

(4) Házasságkötéskor a házasulók köszöntése 10 000,-Ft értékű ajándék átadásával a 

polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester személyes látogatásával történik. 

 

  

4. §  

 

A támogatások finanszírozása  

 

E rendeletben megállapított támogatások finanszírozására Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata éves költségvetésében előirányzatot biztosít.  

 

5. §  

 

Az újszülött gyermekek, a 75 éven felüli lakosok és a házasságot kötők támogatásával 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket -a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben- a 

polgármester gyakorolja.  
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6. §  

 

 

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a normatív alapon adható támogatásokról szóló 3/2011 (II.24) 

Önkormányzati Rendelet.   

 

 

 

Jámbor Flórián sk                Dr. Hegyközi Béla  sk 

polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete  

 a normatív alapon adható támogatásokról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)  

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény  32. cikk (1)  bekezdés e) 

pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

  

 

1. § 

 

A rendelet célja 

 

E rendelet célja, hogy Bükkszentkereszt község lakosság megtartó erejének növelése, a 

kedvezőbb demográfiai mutatók elérése érdekében, valamint a 75 éven felüli polgárok 

társadalmi megbecsülése, nyugdíjas éveik anyagi biztonságának javítása érdekében 

támogatást nyújtson.  

 

2. §  

 

A rendelet hatálya  

 

A rendelet hatálya kiterjed:  

a.) minden újszülött gyermekre, akinek születésekor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely kerül bejegyzésre, és szüleik életvitelszerűen Bükkszentkereszten 

élnek.  

b.) minden 75. életévét betöltött, bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező állampolgárra, aki 

életvitelszerűen a községben él. 

c). minden házasságot kötő személyre, akinek a házasságkötéskor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely van bejegyezve.  
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3. §  

 

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele  

 

(1) Az újszülött gyermekek támogatása 50 000,- Ft pénzbeni juttatás. 

 

(2) A támogatás nyújtására minden bükkszentkereszti lakóhellyel rendelkező újszülött 

gyermek részére a lakcím-nyilvántartási rendszerben történő regisztrálását követő 30 napon 

belül hivatalból kerül sor.  

  

(3) A 75 éven felüli lakosok 5 évenkénti kerek évfordulós születésnapi köszöntése 10 000,-Ft 

összegű ajándék átadásával a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester 

személyes látogatásával történik.  

 

(4) Házasságkötéskor a házasulók köszöntése 10 000,-Ft értékű ajándék átadásával a 

polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester személyes látogatásával történik. 

 

  

4. §  

 

A támogatások finanszírozása  

 

E rendeletben megállapított támogatások finanszírozására Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata éves költségvetésében előirányzatot biztosít.  

 

5. §  

 

Az újszülött gyermekek, a 75 éven felüli lakosok és a házasságot kötők támogatásával 

kapcsolatos feladat- és hatásköröket -a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben- a 

polgármester gyakorolja.  

 

6. §  

 

 

(3) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

(4) Hatályát veszti a normatív alapon adható támogatásokról szóló 3/2011 (II.24) 

Önkormányzati Rendelet.   

 

 

 

Jámbor Flórián sk                Dr. Hegyközi Béla  sk 

polgármester     címzetes főjegyző 
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6. Napirendi pont: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása     

                               társulási megállapodásának módosítása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A jegyző előadja, hogy az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Társulási Tanács 2014. november 25. napján ülést tartott.  

A napirendi pont a társulási megállapodás módosítása volt.  

A Magyar Államkincstár jelezte, hogy a 2014. október 12. napján tartott önkormányzati 

képviselők és polgármesterek választása kapcsán a társulást érintő változásokat be kell 

jelenteni a törzskönyvi nyilvántartásba.  

A társulási megállapodást módosítani kell abban az esetben is, ha a társulás tagjainak 

képviselője személyében változás történt.  

 

Mivel Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás 3 települése 

polgármesterének személyében változás történt, így szükséges volt a társulási megállapodás 

módosítása. A kincstár javaslata szerint - az esetleges időközi választások kezelésére- a 

társulási megállapodásban az önkormányzat képviselőjeként  „a mindenkori polgármester” 

szerepeljen.  

 

Módosítani kellett a megállapodás 10.  a társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a 

tulajdoni jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje pontjában a feladatellátásra szolgáló 

ingatlanok közül a „Kisgyőr, Kossuth u. 6 sz.  (Kisgyőr 796 hrsz) szövegrész helyébe a „3556 

Kisgyőr, Akác utca 1. (Kisgyőr 25/1 hrsz)” szövegrész került.  

 

A megállapodás 19. Záró rendelkezések című pontjában a jogszabályi hivatkozás pontosításra 

került az alábbiak szerint: - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A módosítások akkor lépnek hatályba, ha azt valamennyi társulásban levő önkormányzat 

képviselő-testülete elfogadta.  

 

A polgármester javasolja a társulási megállapodás módosítását.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

63/2014.(XI.27.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 4. számú módosítása 

 

1./ Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Onga 

és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 4. sz. 

módosítását – a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 

 

2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosításának aláírására. 
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3./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást jóváhagyja. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A társulási tanács ülésén javasolták azt is, hogy a testületek vizsgálják felül- és szükség esetén 

módosítsák – azon döntésüket is, melyben a képviseletről és a társulási tanácsban történő 

helyettesítésről szóló döntést nem egyszeri alkalomra, hanem határozatlan időre hozza meg a 

testület.  

 

A polgármester javasolja, hogy akadályoztatása esetén Solymosi Konrád Ferenc 

alpolgármester helyettesítse a társulási tanácsban.  

 

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

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

64/2014.(XI.27.) Önkormányzati Határozata 

 

 

 Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa tagjának 

megbízásáról, helyettesítési rendjének meghatározása 

 

1./ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa tagjának 2014. 

november 27. napjától határozatlan időre a mindenkori polgármestert delegálja. 

 

2./ A képviselő-testület dönt arról is, hogy a delegáltat – az 1.) pontban meghatározott 

időszakon belül, a helyettesítő tag képviselői tisztségének fennállásáig – akadályoztatása 

esetén Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester helyettesítheti. 

 

3./ A képviselő-testület felhatalmazza ezen határozat 1./ pontja szerinti delegáltat, hogy az 1-

2. pontokban megnevezettek együttes akadályoztatása esetén írásban adott szabályszerű 

megbízás útján maga gondoskodjon a Társulási Tanácsban való helyettesítéséről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

7. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy a képviselő-testület döntése alapján folyamatban van a 

településrendezési terv módosítása. A tervezet előzetes vélemény kérésére meg lett küldve az 

érintett szakhatóságoknak és szervezeteknek.  
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Lakossági igény merült fel a 119, 120 helyrajzi számú ingatlanok összevonásával új telek 

kialakítására.  

A 119 helyrajzi számú belterületi beépítetlen terület része az országos ökológiai hálózatnak.  

Klein György tervező ebben az ügyben megkereste a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, akik 

válaszukban leírták, hogy az OTrT 12 /A  § (4) bekezdése alapján van lehetőség az országos 

ökológia hálózat módosítására, a helyi önkormányzattól kapott megkeresés alapján.  

A jogszabály (4) bekezdése értelmében: „ A településrendezési eszközök készítésénél a 

hatályos kiemelt térségi és megyei településrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához 

képest a térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb 

+/- 5 %- kal változhat.” 

 

A jegyző előadja, hogy ennek alapján ő is felvette a kapcsolatot a Bükki Nemzeti Parkkal.  

Válaszukban előadták, hogy amennyiben az önkormányzat kéri, akkor nincs akadálya az 

ökológiai hálózat módosításának. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az önkormányzat kérje 

az előzetes véleménykérés kiegészítését. Semmi akadálya nincs, hogy 119 helyrajzi számú 

beépítetlen terület kikerüljön az ökológiai hálózatból.  

 

A polgármester javasolja a határozat meghozatalát.  

 

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

 

 
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

65/2014. ( XI.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Ökológiai hálózat határának pontosítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közigazgatási területén fekvő 

119, 120 hrsz. ingatlanok telekhatár-rendezése során felmerült természeti védettség (ökológiai 

hálózat) határának pontosítását határozta el. Az ökológiai hálózat jogszabályi lehetőségek 

alapján történő korrigálása  (ideértve a 119, 120 hrsz. ingatlanok kivételét).   

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési Terv 

módosításával kapcsolatosan intézkedjen, valamint felvegye a kapcsolatot a 

településrendezési terv tervezőjével a településrendezési terv módosítására vonatkozó 

feladatok elvégzése céljából. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti az Allianz Biztosító „Kincstár Megtakarítási 

Program polgármesteri végkielégítés kifizetéséhez” biztosítási ajánlatát.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A biztosítás célja, hogy a ciklus végén új polgármester választása esetén a megtakarításból 

kifizethető a korábbi polgármester végkielégítése.  

 
A jegyző előadja, hogy az önkormányzat életében volt már eset, hogy jó lett volna, ha lett 

volna ilyen megtakarítás. Célszerűnek tartja a biztosítás megkötését.  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

66/ 2014 (XI.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „Kincstár Megtakarítási Program” biztosítás kötése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata úgy határozott, hogy a határozat melléklete szerinti 

tartalommal biztosítást köt az Allianz Biztosítóval.  

 

Határidő: 2014. december 20. 

Felelős: Jegyző, polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok 

elbírálására kerül sor, ezért zárt ülést rendel el.  

 

A zárt ülést követően a polgármester megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.  

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                           dr. Hegyközi Béla sk. 

                     polgármester                                                     címzetes főjegyző 

 
 
 
 
 
  
 
 


