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 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28. 

napján tartott üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián  polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc       alpolgármester 

    Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                     képviselő 

    Telekes Józsefné                   képviselő 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:    
                                    Galuska Balázs                     képviselő 

Négyesi Bernadett                  képviselő 

  

 

 

                                     

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási       

     megállapodásának módosítása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

2./ Sándor Attila és Sándorné Takács Bernadett kamatmentes kölcsönének elbírálása 

    Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3./ Aktuális kérdések megvitatása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendi pontokat a képviselő- testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

 1. Napirendi pont:  Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosítása 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 



 2 

 

 A polgármester előadja, hogy 2015. február 17. napján tartotta alakuló ülését a 

Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás. Az alakuló ülést 

követően a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek a Magyar Államkincstár felé a 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránt. 

 

A MÁK hiánypótlásra hívta fel a társulást. 

 

A felhívásnak megfelelően elkészült a társulás megállapodását módosító okirat. 

 

Ismerteti a módosító okiratot. 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

Nyékládháza és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 

Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 93. §-ban foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Megállapodás 3. pontjának címe az alábbiak szerint módosul: 

 

„3. Társulás által ellátott feladat és hatáskörök” 

 

2. A Társulási Megállapodás 4.5. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4.5. A Társulás ellenőrzése: 

a) a Társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a 

képviselő-testületnek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról. 

 

b) A Társulás Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzése 

céljából 3 fős pénzügyi ellenőrző bizottságot hoz létre. A pénzügyi ellenőrző bizottság 

elnökét és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.” 

 

3. A Társulási Megállapodás az alábbi 2. melléklettel egészül ki: 

 

2. sz. melléklet 

A Társulási Megállapodás módosítását a tag önkormányzatok képviselő-testületei 

az alábbi határozatokkal jóváhagyták: 

 

Önkormányzat neve határozat száma 

 

Berzék Község Önkormányzata 75/2014.(XII.16.) 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 102/2014.(XII.10.) 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2/2015.(I.27.) 

 

Emőd Város Önkormányzata 132/2014.(XII.18.) 
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Harsány Község Önkormányzata 7/2015.(I.21.) 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata 6/2015.(II.10.) 

 

Kistokaj Község Önkormányzata 2/2015.(I.26.) 

 

Köröm Község Önkormányzata 56/2014.(XII.04.) 

 

Mályi Község Önkormányzata 1/2015.(I.08.) 

 

Nyékládháza Város Önkormányzata 132/2014.(XII.17.) , 8/2015.(I.28.) 

 

Ónod Község Önkormányzata 401/2014.(XI.18.) 

 

Répáshuta Község Önkormányzata 2/2015.(I.28.) 

 

Sajóhidvég Község Önkormányzata 73/2014.(XII.17.) 

 

Sajólád Község Önkormányzata 80/2014.(XII.16.) 

 

Sajópetri Község Önkormányzata 2/2015.(I.15.) 

 

 

4. A Társulási Megállapodás az alábbi 1. függelékkel egészül ki: 

1. sz. függelék 

 

Alaptevékenység besorolása államháztartási szakágazat szerint:  

 

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége. 

Kormányzati funkció kódja  Kormányzati funkció elnevezése 

841383    Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok 

062010    Településfejlesztés igazgatása 

031010    Közbiztonság, közrend igazgatása 

031030    Közterület rendjének fenntartása 

041140    Területfejlesztés igazgatása 

062020    Településfejlesztési projektek és támogatásuk 

 

Záradék:  

 Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2015. ………. napján lép hatályba.  

A Nyékládháza és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás módosító okiratát a 

Nyékládháza és Környéke Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

/2015. (….) számú határozatával 2015…..-én fogadta el. 

 

Nyékládháza, 2015. ……….. 

    ……………………………… 

    Urbán Sándorné 

                                   Elnök 
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A módosítás akkor lép hatályba, amikor valamennyi, a társulásban részt vevő önkormányzat 

elfogadta, és a társulási tanács elfogadta. 

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

22/2015.(V.28.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás Módosító okiratának elfogadása 

 

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

Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

Módosító okiratát– a határozat melléklete szerint – jóváhagyja. 

 

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

módosításának aláírására. 

 

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

Megállapodást jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont: Sándor Attila és Sándorné Takács Bernadett kamatmentes  

                                  kölcsönének elbírálása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 15 / 2014 (XI. 27) 

önkormányzati rendelet alapján kérelem érkezett lakóház felújításához.  

 

Sándor Attila és Sándorné Takács Bernadett nyújtott be kérelmet, ami a rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelel.  

- 45 év alatti házastársak 

- állandó lakosok 

- a tulajdonukban lévő lakóházat kívánják felújítani 

- ezideig ilyen támogatásban nem részesültek.  

 

 

A polgármester javasolja a kamatmentes kölcsön megadását.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

23/2015.(V.28.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Sándor Attila és Sándorné Takács Bernadett kamatmentes kölcsöne 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy Sándor 

Attila (szül.: Miskolc, 1980. 05. 29. an.: Orosz Ilona) és Sándorné Takács Bernadett (szül.: 

Miskolc, 1987. 11. 04. an.: Drótár Anna) 3557 Bükkszentkereszt Béke u. 34. sz. alatti lakosok 

részére lakóház felújításához  400 000,- Ft azaz Négyszázezer forint kamatmentes kölcsönt 

biztosít. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy a napokban volt a MIREHUKÖZ Nonprofit Kft közgyűlése. 

A cég jól működik, jelenleg 37 önkormányzat a tagja. A tervek szerint 2015. 09. 01. – től 

átalakul a szelektív hulladékgyűjtés rendszere. Ettől az időponttól hasonlóan a 2000 fő feletti 

településekhez a zsákos szelektívgyűjtést felváltja a kukás rendszer.  

2016-tól a kukák chippel lesznek ellátva és a szállítás számától függően kell a szemétdíjat 

fizetni. 

 

 

 A polgármester megköszöni mindazoknak, akik a Fánk Napok előkészítésében, 

lebonyolításában részt vettek, ők is részesei a sikernek. A visszajelzések jók, egyre több a 

rendezvényekkel összefüggésben visszajáró vendég.  

 

 

Telekes Edit képviselő előadja, hogy az információk továbbításán javítani kell. Az utolsó 

egyeztetéshez képest az időpontok megváltoztak, amiről nem tudtak.  

 

 

A polgármester előadja, hogy eredetileg a próbasütés pénteken 9-12 óra között lett volna, de 

technikai nehézségek miatt ez az esti órákra tolódott.  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a rendezvény mintegy 1 M Ft-jába 

került az önkormányzatnak. Jó lenne további szponzorokat bevonni.  

 

A polgármester előadja, hogy évente 4 nagy rendezvény van, melyek közül a 

gyógynövénynapok nyereséges, a többi veszteséges. Törekedni kell arra, hogy ezek 
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kiegyenlítsék egymást. Ezen kívül konkrétan nem mutatható ki a később realizálódó nyereség 

(pl. : vállalkozók nagyobb bevétele, adója, visszatérő vendégek stb.)  

 

 

Solymosi Konrád Ferenc előadja, hogy részt vett egy elektromos autók bemutatóján. Ezek a 

járművek egyelőre drágák, de lényegesen alacsonyabb az 1 futó km-re eső költség, és olcsóbb 

a javításuk. Felmerülhet egy gyorstöltő telepítése is, bár még nagyon kevés elektromos autó 

van forgalomban.  

 

A polgármester előadja, hogy 2015. június 13-14 –én kerül sor s „Kemencés Napokra”, 

aminek előkészítése már folyamatban van.  

 

 

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

 

                 Jámbor Flórián sk.                                     dr. Hegyközi Béla sk. 

                   polgármester                                              címzetes főjegyző  

 


