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

az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ A Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

         Kovácsné Erdődi Ildikó tanácsos 

 

2./ A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

         dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

2./ 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: A helyi esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat 2013. évben elkészítette a Helyi 

esélyegyenlőségi tervet, melyet a képviselő-testület a 62/ 2013 (VI. 13) Önkormányzati 

Határozatával fogadott el. Kétévente esedékes ennek felülvizsgálata.  

Felkéri Kovácsné Erdődi Ildikó tanácsost, hogy ismertesse a módosítás területeit. A módosítás 

tervezete előzetesen meg lett küldve a képviselőknek. Kovácsné Erdődi Ildikó az alábbiakat 

adja elő:  

 

Helyi esélyegyenlőségi terv módosítása 

 

 

Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 2013-ban elkészítette a Helyi esélyegyenlőségi 

tervet, melyet a képviselő-testület a 62/ 2013 (VI. 13) Önkormányzati Határozatával fogadta 

el.  

 

A program aktuális felülvizsgálata 2015. júniusában esedékes, melynek során át kell tekinteni 

az intézkedési tervben foglaltakat, és azok megvalósulását. Amennyiben szükséges, 

módosítania kell az önkormányzatnak.  

 

A terv áttekintése folyamán elsődlegesen az aktuális adatok kerültek feltöltésre illetve 

pótlásra, illetve módosítások kerültek az intézkedési tervbe is.  

 

A módosítás az alábbi pontokat érinti:  

 

Bükkszentkereszt bemutatása című fejezetben:  

Demográfia alfejezet:  

Az elmúlt 2 évben jellemző, hogy több kisgyermekes család választotta lakhelyül 

Bükkszentkeresztet. Ennek köszönhető, hogy a születések számától és a halálozások számától 

függetlenül a lakosságszám számottevően nem csökken. Általánosságban elmondható, hogy 

jól szituált, átlagos jövedelemmel rendelkező családok költöznek a településre.  

Nemzetiség alfejezet:  

A településen évtizedek óta működik a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat, mely 4 képviselőből áll. A településen számos kulturális rendezvényt 

bonyolítanak le, jelentős a hagyományok őrzésére irányuló tevékenységük. Minden tanévben 

támogatást nyújtanak a helyi általános iskola tehetséges tanulóinak, a középfokú szlovák 

intézményekben továbbtanuló diákoknak, nemzetiségi óvodának, hagyományőrző klubnak, a 

szlovák énekkarnak, és a diákok sporttevékenységét szervező egyesületeknek. 

 

Stratégiai környezet bemutatása:  
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Az óvoda felújítása és berendezése ÉMOP által kiírt pályázaton befejeződött, 96 M Ft 

értékben valósult meg, jelenleg zajlik a pályázat lezárása. A fentebb említett régi iskola és 

több belterületi út  is felújításra került ÉMOP által kiírt  pályázat keretében  96 millió forint 

értékben. Ezen kívül 10 M Ft értékben pályázott a település falubuszra az MVH-nál.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

2014. január 1. napjától a családsegítő szolgálat és a gyermekjóléti szolgálat feladatait a 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás keretein belül látja el az önkormányzat. Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói 

Társulás megszűnt, helyette megalakult az Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása.  

Az önkormányzat a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásából kivált.  

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő piaci reintegráció 

 

Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az idegenforgalomból, a 

településen eltöltött vendégéjszakák után kifizetett adókból minél nagyobb jövedelemre 

tegyen szert. Ennek megfelelően az önkormányzat tulajdonában álló kft szálláshely-

üzemeltetését illetve étterem üzemeltetését tervezi elindítani 2015-ben. Ezen kívül az ifjúsági 

tábor üzemeltetése is munkaerőt igényel, és az ifjúsági tábor bevételei jelentősen növelik az 

önkormányzat bevételeit.  

Az idegenforgalom növekedése Bükkszentkereszten nagyrészt a kedvező természeti 

környezetnek köszönhető, azoknak a vendégeknek nyújt kellemes időtöltést, akik a település 

csendjéért és gyógyító levegőjéért jönnek a településre.  

Azonban az elmúlt időszakban igény merült fel arra, hogy a szabadidő eltöltéséhez más 

szolgáltatásokkal is hozzájáruljon a település. A helyi önkormányzat annak érdekében, hogy a 

szolgáltatások körét bővítse nyári bobpálya építését szeretné megvalósítani.  

 

c) Közfoglalkoztatás 

 

A közfoglalkoztatásban részt vevők száma évről-évre növekszik, 2014. évben mintegy 70 

embert foglalkoztatott az önkormányzat. 2014. évtől az önkormányzat önállóan szervezi a 

közfoglalkoztatást, mivel a Miskolci Kistérség Többcélú Társulásából kilépett. Az elmúlt 

évben nem volt olyan álláskereső, aki jelezve az önkormányzat felé a közfoglalkoztatásban 

való részvételi szándékát, visszautasításra került volna.  

A közfoglalkoztatás keretein belül vagy esetleg más formában is az esélyegyenlőség növelése 

érdekében munkahely teremtési szándékkal az önkormányzat tervei között szerepel olyan 

pályázati forrás felkutatása, mely lehetővé teszi, hogy a településen az állattenyésztéssel 

foglalkozók száma növekedje. A település földrajzi elhelyezkedése és időjárási viszonyai 

mezőgazdaságra, növénytermesztésre nem alkalmas, az állattenyésztés azonban hozzásegítené 

a helyieket a munkalehetőségek növeléséhez.  

 

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb 

tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, 

lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok 

stb.) 

 



 4 

A településen élők esélyegyenlőségét a munkába állás területén nagyban növelné a Bükkszentkereszt-

Bükkszentlászlói út kiszélesítése, mely a nyári időszakban autóval járható, télen autóval nehezen lehet 

közlekedni rajta. Tömegközlekedési eszközzel egyáltalán nem megközelíthető. Lényegesen rövidebb 

ez az út, mint a jelenleg tömegközlekedés által használt Lillafüred felőli útszakasz. Ennek 

következtében az önkormányzat napirenden tartja a bükkszentlászlói út kiszélesítését és esetlegesen a 

tömegközlekedésre is alkalmassá tételét.  

 

2014. évben az előző évekhez képest ismét növekedést mutat a vállalkozások száma, így az 

iparűzési adóból származó bevételek is. 2015. I. félévében 1 új magánszálláshely és 2 üzlet is 

bejelentette tevékenységét.  

 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 

munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 

 

2015. március 1. napjától hatásköri változás miatt a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

megállapítását a járási hivatal gyakorolja. 2014. évben 2 esetben került megszüntetésre az 

aktív korúak ellátása a 30 napos munkavégzés nem teljesítése okán.  

Az 1993. évi III. törvény változásai miatt az addig rendszeres szociális segélyben részesülő 

nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltők közül 1 fő nem vállalta a kötelező együttműködést a 

munkaügyi szervvel, ennek folytán az ellátás folyósítása megszüntetésre került 2015. február 

28. napjával.  

 

 

 

A vezetékes gáz ellátásnál jelentős kiemelni, hogy a településen a propán-bután gáz központi 

tartályból látja el a települést. Ennek a fogyasztói ára jóval magasabb, mint a környező 

településeken elérhető földgázénak. Ennek következtében a helyiek fűtés céljára szinte nem is 

használják. Az önkormányzat hosszú távú elképzelései között szerepel a lakóházak 

komfortosabbá tételének érdekében a vezetékes földgáz kiépítése a településen.  

 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

2015. március 1. napjától az 1993. évi III. törvény változásai miatt a méltányossági 

közgyógyellátás megszűnt, helyette az önkormányzat a gyógyszerköltségek kiadásához 

gyógyszertámogatást nyújt havi rendszerességgel az arra jogosultak részére. 2015. március 1. 

napjától 3 fő részére lett megállapítva a gyógyszerköltségekhez támogatás.  

 

2013. január 1. napjától az ápolási díjat a járási hivatalnál kell kérelmezni, ahol alanyi jogon 

járó ápolási díjat, illetve fokozott ápolási díjat állapítanak meg. Bükkszentkereszten a 2015. 

március 1. napjától hatályos települési támogatásokról szóló rendelet alapján azonban 

méltányossági ápolási díj megállapítására nincsen lehetőség.  

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 

életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

 

2015. évben mindösszesen 3 gyermek van nyilvántartásba véve hátrányos helyzetűként. 1 

gyermek óvodás, 1 gyermek általános iskolás, 1 gyermek középiskolás korú. A gyermekek 2 

családban élnek. A hátrányos helyzet 1 esetben alacsony foglalkoztatás, 1 esetben a szülők 

alacsony iskolai végzettsége folytán került megállapításra.  
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a településen nincsen.  

2013. január 1. napjától a gyermekvédelmi törvény változásai miatt a védelembe vételi 

eljárást a járási hivatal gyámhivatala végzi.  

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma évek óta változatlannak 

mondható. Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma magasabb, mint a korábbi 

években. Ennek az az oka, hogy az önkormányzat határozatot hozott arról, hogy minden helyi 

általános iskolában tanuló gyermeknek ingyen biztosítja a tankönyvet.  

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

a) védőnői ellátás jellemzői   

 

 

Az elmúlt években felújításra került sor az orvosi rendelő épületében, az erre kiírt pályázat 

azonban nem adott lehetőséget a védőnői ellátást biztosító épületrész felújítására. Az 

épületnek ez a része rendkívül elavult, a nyílászárók cseréjére és teljes belső felújítására lenne 

szükség. Ezen kívül a védőnő által használt eszközök is cserére szorulnának. 

 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire  

fejlesztésre,  vonatkozó adatok 

 

A 2014. októberi statisztika alapján a helyi általános iskolában 4 fő sajátos nevelési igényű 

gyermek tanul, akik integrált oktatás keretében egyéni fejlesztésen vesznek részt 

rehabilitációs órán. A helyi óvodában 1 sajátos nevelési igényű gyermek részesül óvodai 

ellátásban, logopédiai és egyéni fejlesztésben részesül heti 3 órában.  

 

 

2015. évre bebizonyosodott, hogy a családi napközi teljes kihasználtsággal működik, melynek 

jelentősége abban rejlik, hogy a kisgyermeket nevelő édesanyák munkába állását 

megkönnyíti, továbbá biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. A családi napközi 

fejlesztésében azonban szükséges lépéseket tenni, mivel jelenleg a helyi általános iskolában 

van biztosítva az ellátás. Szükséges lenne az önkormányzatnak létrehozni egy olyan 

épületrészt, amely csak a családi napközi használatában állna. A jelenlegi helyén a működési 

engedély kiadható volt ugyan, de ideálisabb lenne egy a gyermekek számára egy külön épület 

vagy épületrész.  

 

 

 

 

 
1. A Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda bemutatása 

 

A tárgyi feltételek az iskola működéséhez adottak, azonban az épület nyílászárói 

rendkívül elavultak. Az épület teljes felújítására szükség lenne, belső felújításokat 
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és szigetelést is beleértve. A fűtés korszerűsítésére már sor került, azonban 

elengedhetetlenül szükséges a fent leírt felújítás a hosszú távú működéshez.  

 

Gyermekjóléti alapellátás 

 

Jelenleg az önkormányzat a családsegítés feladatait a Miskolc és Környéki Önkormányzati 

Társulás útján látja el.  

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 

gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

a ,   A  hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési 

igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók 

óvodai, iskolai ellátása 

 

2015-ben 1 hátrányos helyzetű óvodás van az óvodában, akinek a hátrányos helyzete a 

szülők alacsony iskolázottságából fakad. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincsen az 

óvodában. A településen élő gyermekek közül 3 gyermek nem Bükkszentkereszten veszi 

igénybe az óvodai ellátást. 

2013. szeptember 1. napjától az önkormányzat 2 csoportos óvodát működtet,  mivel ezt a 

gyermeklétszám indokolja. 2013-14 évben felújításra és bővítésre került az óvoda épülete 

ÉMOP-os pályázat keretein belül. Sor került a nyílászárók cseréjére, a tetőcserére, a 

szigetelésre és a teljes belső átalakításra 

 

2014/15-ös tanévben a tanulók létszáma 78 fő, ebből 10 gyerek jár át a szomszédos 

Répáshutáról, 1 gyermek pedig Bükkszentlászlóról. Az iskolában egy gyermek hátrányos 

helyzetű 2015-ben, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincsen.  

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A jelenlegi képviselő-testületnek szintén 4 férfi és 2 nő a tagja. A Szociális Bizottság 2014. 

évtől 7 tagú, melyből 5 nő és 2 férfi.  

A nemzetiségi önkormányzat 4 képviselője szintén nő.  

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 

irányuló kezdeményezések 

 

A közfoglalkoztatásnak köszönhetően a nők munkába állásában javulás következett be a 

2014-2015-ös években. A közfoglalkoztatottak mintegy 11 %-a kisgyermeket nevelő nő, akik 

nem tudnák megoldani a Miskolcra járást.  

 

Idősek esélyegyenlősége 

A házi segítségnyújtásra megnövekedett igényre válaszul a településen 1 fő ongai társulás 

által 8 órában foglalkoztatott szociális gondozó látja el az igénylőket. Továbbá a szociális 

étkeztetés keretében is alkalmaz az önkormányzat 4 órában 1 fő szociális segítőt 

 

c) idősek informatikai jártassága 
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Az idősek informatikai jártasságának fejlesztését nagyban elősegítette a Miskolc és 

környékbeli településekre kiterjesztett laptop pályázat. Az önkormányzatnak nincsen arra 

vonatkozóan adat, hogy mennyi nyugdíjas részesült a pályázat keretében laptopban, de a 

településen több alkalommal is szerveztek idősek informatikai jártasságát elősegítő 

tanfolyamot a településen a pályázat keretein belül.  

  

 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi szerepvállalása 

 

2015-ben a Bükkszentkereszt és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány és a 

Bükkszentkereszt Üdülőfaluért Alapítvány nem működik. Jelentős változás az alapítványok 

működésénél, hogy a Kis Galya Közhasznú Egyesület az utóbbi két évben jelentős munkát 

végzett a településen a kerékpáros sport népszerűsítéséért. 

 

Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában 

Alapítvány 2001-ben alakult, közhasznú szervezet.  Az alapítvány célja, hogy segítse az 

iskolában és az óvodában folyó oktató, nevelő munkát, támogassa az iskolában folyó 

egészségnevelési, környezetnevelés, tanulmányi, és sportfeladatokat. Támogassa a 

kirándulásokat, táborokat, a rászoruló tanulókat, a tartósan beteg gyermekeket, fiatalokat. 

Segítse az iskolai infrastrukturális fejlesztését. Támogatásban részesítse a hagyományőrző és 

más iskolai rendezvényeket, tanulmányi versenyeket a tehetséges tanulók versenyeztetését, 

utaztatását. 

PÁLYÁZATAIK: 

Idő Pályázat kiírója 

 

Feladat Nyert összeg 

2011 MVH Leader 

Új Mo. 

Vidékfejlesztési 

Program 

Energiaudvarok 

létesítése 

10 062 000 Ft 

 

Időpont 

 

Kiíró Partner Projekt neve Összeg 

2013-2014 MVH Leader 

Új 

Magyarország. 

Vidékfejlesztési 

Program 

Bükkszentkereszt 

Község 

Önkormányzata 

Kilátó építése 

Bükkszentkereszten 

5 000 000 Ft 

 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

 

A településen élő mélyszegénységről az adatgyűjtés nem szükséges, hiszen az összegyűjtött 

adatok felhasználásának nincs konkrét célja. A mélyszegénységben élők esélyegyenlőségét 

leginkább munkahelyteremtéssel lehet csökkenteni Ennek megfelelően az önkormányzat a 

helyi sajátosságokat figyelembe véve leginkább az idegenforgalom növelésében látja a 

lehetőséget. Mivel a település csodálatos környezetben fekszik, nagyon vonzó a turisták 

számára, azonban kevés a szabadidő eltöltésére nyújtott lehetőség. A település földrajzi 
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elhelyezkedésénél fogva mezőgazdasági termékek termesztésére nem alkalmas, az 

állattenyésztés viszont nem jellemző. Továbbá a település megközelíthetőségében óriási 

szerepe lenne a bükkszentlászlói út kiépítésének 

 

A gyermekek helyzete és esélyegyenlősége: 

 

2015. évre mindössze 3 hátrányos helyzetű gyermek él a településen, a továbbtanulási 

mutatók azt mutatják, hogy színvonalas az iskolai oktatás. Azonban az általános iskola teljes 

felújítására szükség lenne. Továbbá a védőnői szolgálatot ellátó épületrész is rendkívül 

elavult, mely ellentétben az orvosi rendelővel, nem került felújításra. 

 

A nők helyzete és esélyegyenlősége: 

 

A nők esélyegyenlőségét segíti a családi napközi működtetése, amely azonban a nagy 

érdeklődésre tekintettel igényelne egy külön épületet vagy épületrészt. ennek megoldása a 

következő években a növekvő gyermeklétszám miatt rendkívül fontos lenne.  

Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulásának vizsgálata 

 

A mélyszegénységben élők esélyegyenlőségével kapcsolatos 2. számú intézkedési terv 

részben valósult meg 2015. január 31. napjáig. Az önkormányzat a munkaügyi központ 

szervezésében 2014. és 2015. évben is megszervezte az alapkompetencia képzést, melyen a 

település lakói közül 10 fő vett részt mindkét évben, és helyi álláskereső pedagógus 

alkalmazásával lett megtarva a képzés.  

Mindkét esetben sikerült olyan embereket bevonni a képzésbe, akik már hosszú évek óta 

álláskeresők. 2015. évre már nagy népszerűségre tett szert a képzés.  

 

A gyermekek esélyegyenlőségével kapcsolatos 2. számú intézkedési terv, mely pontos 

nyilvántartás vezetését írta elő a hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekekről teljes egészében megvalósult. Megkönnyítette ennek megvalósulását, hogy 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él a településen, hátrányos helyzetű is összesen 

3.  

 

Továbbá a felülvizsgálat folyamán megállapítást nyert, hogy a tervben foglalt adatgyűjtésekre 

vonatkozó intézkedések szinte megvalósíthatatlanok, hiszen olyan zárt közösséget alkot a 

település, hogy még a jó személyes kapcsolatok kialakítása után sem szívesen nyilatkoznak az 

érintettek a szociális helyzetükről.  

 

Ennek megfelelően a tervből mind a mélyszegénységben élőkről, mind az idősekről, mind 

pedig a nők helyzetéről szóló adatgyűjtés kiemelésre kerül a 2015. évi felülvizsgálatnál, annál 

is inkább, mert ha létre is jönne egy ilyen adatbázis, nehezen meghatározható annak 

felhasználási célja. Ennek megfelelően az intézkedési tervet módosítani szükséges 

 

Minden területről kikerül az adatgyűjtés. Az alábbi következtetések kerültek levonásra: 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek 

meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

helyben kevés a 

munkalehetőség 

 munkalehetőségek bővítése 

fejlesztések megvalósításával 

Gyermekek 

csak részben érhetők el a 

közszolgáltatások, védőnői 

alapellátást biztosító épület 

felújításra szorul, általános 

iskola energetikai felújítása 

szükséges 

A közszolgáltatások helyben 

biztosítása 

Idősek 
a napközbeni ellátás nem 

megoldott 
Napközbeni ellátás biztosítása 

Nők 

Nincs geander szakértő illetve 

családi napközinek megfelelő 

épület 

Geander szakértő alkalmazása 

Fogyatékkal 

élők 

nem biztosított a napközbeni 

ellátás, infokommunikációs 

akadálymentesítés és az 

akadálymentesítés részleges 

hiánya 

Napközbeni ellátás és 

infokommunikációs 

akadálymentesítés biztosítása 
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A fenti következtetések alapján az intézkedési terv az alábbiakban módosul:  

 

 
 A B C D E F G H I J 

Int

ézk

edé

s 

sor

szá

ma 

Az 

intézkedé

s címe, 

megnevez

ése 

A 

helyzetele

mzés 

következt

etéseiben 

feltárt 

esélyegye

nlőségi 

probléma 

megnevez

ése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja egyéb 

stratégiai 

dokumentumokk

al 

Az 

intézkedé

s tartalma 

Az 

intézke

dés 

felelőse 

Az 

intéz

kedé

s 

meg

való

sítás

ána

k 

hatá

ridej

e 

Az 

intéz

kedé

s 

ered

mén

yessé

gét 

mérő 

indik

átor(

ok) 

Az 

intézkedés 

megvalósítá

sához 

szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az 

intézke

dés 

eredmé

nyeinek 

fenntar

thatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 munkahe

lyteremté

s 

elősegíté

se az 

idegenfor

galom 

növelésé

vel 

földrajzi 

megközel

íthetőség 

nehezített

sége,  

munkahelyter

emtés, 

ifjúsági tábor 

fejlesztése, 

nyári 

bobpálya, 

bükkszentlász

lói út 

kiépítése, 

állattenyészté

s elindítása 

Esélyegyenlő-

ségi terv, 

önkormányzat 

gazdasági 

programja 

pályázati 

források 

felmérése 

polgár

mester, 

ügyinté

zők 

201

8. 

jún. 

13.  

állás

kere

sők 

szá

ma 

Önkormány

zat,  

Humán 

erőforrás,p

ályázati 

források 

Fenntar

tható 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 

 

Közszolgá

ltatá-sok 

elérése  

 

Részleges 

a 

közszolgá

ltatá-

sokhoz 

való 

hozzájutá

s, a 

védőnői 

ellátást 

nyújtó 

épületrész 

teljes 

felújításra 

szorul 

 

Minél több 

közszolgálta

tás helyben 

történő 

biztosítása, a 

védőnői 

szolgálatot 

ellátó 

épületrész 

felújítása 

Az önkormányzat 

költségvetése, 

esélyegyenlőségi 

terv, 

feladatellátási 

terv 

A 

közszol

gáltatá- 

sok 

lehetős

égeinek  

vizsgál

ata 

Egészsé

gügyi 

és 

Gyerme

kvédel- 

mi 

szektor 

 

2018 

jún. 

13 

Közs

zolgá

ltatá- 

Sok 

megl

éte 

Pályázati, 

humán  

erőforráso

k 

Fenntar

tható 

adott 

gyerme

k- 

szám 

esetén 

2.  Védőnői 

alapellátás

t biztosító 

épület és 

általános 

iskola 

épületéne

k 

energetika

i felújítása 

 

Elavult a 

védőnői 

alapellátá

st nyújtó 

épület, 

illetve az 

általános 

iskola 

épülete 

 

Védőnői 

alapellátás 

szinvonalána

k 

növekedése, 

álalános 

iskola 

komfotrtosa

bbá válik 

Az önkormányzat 

költségvetése, 

esélyegyenlőségi 

terv, 

feladatellátási 

terv 

Pályáza

ti 

forráso

k 

felméré

se 

polgár

mester, 

ügyinté

zők, 

védőnő, 

iskola 

igazgat

ó 

2018

jún. 

13   

 Önkormá

nyzat,  

Humán 

erőforrás,

pályázati 

források 

Fenntar

tható 

. A nők esélyegyenlősége 

1 Családi 

napközi 

épületéne

k 

a 

kisgyerme

kes nők 

munkába 

növekedjen 

a 

kisgyermeke

s édesanyák 

Esélyegyenlősé-

gi terv, 

önkormányzat 

gazdasági 

pályáza

ti 

forráso

k 

polgár

mester, 

ügyinté

zők,  

 

2018 

jún. 

13.  

állás

keres

ő 

nők 

pályázati 

forrás 

Fenntartha

tó 
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létrehozá

sa 

járása 

nehezített 

munkába 

állásának 

lehetősége 

programja felkutat

ása 

szám

ának 

a 

csök

kenté

se 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

 1.      Napközbe

ni ellátás 

biztosítás

a 

 Jelenleg 

nincs 

szervezett 

intézmény 

az idősek 

és 

fogyatéko

sok  

nappali 

ellátására 

Nappali 

ellátás 

biztosítása 

Önkormányzat 

éves 

költségvetése, 

esélyegyenlősé-gi 

terv, 

feladatellátási 

terv 

Idősek 

napközi 

otthoná

nak 

megsze

rvezése

, 

nappali 

foglalk

oztatás 

megsze

rvezése 

Szociáli

s, 

egészsé

gügyi  

szektor 

2018 

jún. 

13  

Felm

érése

k, 

interj

úk 

Pénzügyi, 

Pályázati 

források 

Humán 

erőforrás 

Fenntartha

tó 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

A polgármester javasolja a módosítás elfogadását.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

26/ 2015 (VI. 11) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkszentkereszt Község 

Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és az alábbi tartalommal elfogadta.  

(az esélyegyenlőségi programot a határozat melléklete tartalmazza) 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: polgármester 

2. Napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

              dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A polgármester előadja, hogy a képviselő-testület 10 / 2004 (IV. 24) önkormányzati 

rendeletében szabályozta a talajterhelési díjat. Jogszabályi változások és egyéb körülmények 

miatt időszerűvé vált annak felülvizsgálata.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a tervezetet.  

 

A jegyző előadja, hogy a 10/2004 (IV. 24) önkormányzati rendelet a jogszabályok változása 

folytán többször módosítva lett, ezért úgy vélte, célszerűbb a talajterhelési díjról egy új 

rendeletet alkotni, és a régit hatályon kívül helyezni.  
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Ismerteti a rendelet tervezetét, amely előzetesen meg lett küldve a képviselőknek.  

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

…/2015(……) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról  

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt  Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra 

terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. 

 

2.§ 

Általános rendelkezés 

 

 (1) A kibocsátó köteles a Ktd.-ben meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 

(2) A kibocsátó a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben mentesül a 

talajterhelési díj megfizetése alól. 

(3) A kibocsátó a Ktd. 14.§ -ban meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 

megfizetésére köteles. 

 

 

3.§ 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a 

(4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési 

szorzó szorzata határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja: 

a.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá 

 

b.) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 

csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyiségével. 
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(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, 

amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200.- Ft/m3-ben 

határozza meg. 

 

(5) Bükkszentkereszt község területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3. A szorzót 

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú 

melléklete állapította meg. 

 

 

 

4.§ 

 

Kedvezmények, mentességek 

  

 (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktd. 11. § (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint. 

(2) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os 

díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: 

a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban nyugdíjminimum) 

b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %- át. 

  

 

5.§ 

A díj fizetése 

 

(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-

a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. 

(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját 

követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni. 

(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján – 

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig, 

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. 

napjáig kell benyújtania Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint 

önkormányzati adóhatóság részére. 

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell 

megfizetni a 11734004-15348953-03920000 számú számlára.  

(5) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő 

március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. 

 

6.§ 

Adatszolgáltatás 
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(1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó 

azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a 

tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a 

locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 

(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a 

kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot 

szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy 

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg 

és mely ingatlanok esetében nem történt meg; 

b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való 

rákötésnek van-e műszaki akadálya. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes 

adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság 

nyilvántartást vezet. 

 

7.§ 

Eljárási szabályok 

 

(1) A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a viziközmű 

szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: 

 

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, 

csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel. 

b) negyedévet követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről. 

 

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző nyilvántartást vezet. 

(3) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön 

jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

(4) Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 

kibocsátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(5) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 

(6) A talajterhelési díjat a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának elkülönített 

számlájára kell befizetni. 

 

8.§ 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a a 

talajterhelési díjról szóló 10/2004. (IV.24) önkormányzati rendelete. 

  

 

 

 

                   Jámbor Flórián sk                                                     Dr. Hegyközi Béla sk 

                       polgármester                                                           címzetes  főjegyző 
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1. számú melléklet …./2015 (…….) önkormányzati rendelethez  

 

 

NYILATKOZAT 

 

Kedvezmény igénybevételéhez 2015. évben 

 

 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 7/2015. (VI.11.) számú talajterhelési díjról szóló 

rendelete 4. § (2) bekezdés alapján a 

Bükkszentkereszt  ……………………………………………… szám alatti ingatlanon 50 %-

os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

 

A háztartásban élők neve Havi átlag jövedelem (Ft-ban) 

  

  

  

  

  

  

Összesen: .............. fő .............................. Ft 

 

 

 1 főre jutó jövedelem:…………………………………. 

 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 

 

 

Bükkszentkereszt,………………………………… 

 

 

 

                                                                         

……………………………………………………. 

                                                                                                          aláírás 

 

 
  

 

 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

A polgármester javasolja a tervezet elfogadását.  
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Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

7/2015(VI. 11) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról  

 

 

 

Bükkszentkereszt  Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 

(továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott 

felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 

 

 

1.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt község közigazgatási területén azokra a kibocsátókra 

terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. 

 

2.§ 

Általános rendelkezés 

 

 (1) A kibocsátó köteles a Ktd.-ben meghatározott talajterhelési díjat fizetni. 

(2) A kibocsátó a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott esetben mentesül a 

talajterhelési díj megfizetése alól. 

(3) A kibocsátó a Ktd. 14.§ -ban meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj 

megfizetésére köteles. 

 

 

3.§ 

A talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 

(1) A talajterhelési díj mértékét a (2) bekezdésben meghatározott talajterhelési díj alapja, a 

(4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési 

szorzó szorzata határozza meg. 

(2) A talajterhelési díj alapja: 

a.) a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében igazoltan elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú 

felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel, továbbá 

 

b.) mérési lehetőség hiányában, az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, 

csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz 

mennyiségével. 
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(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosító szervezettel szállíttat el, 

amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

(4) A talajterhelési díj egységdíjának mértékét a Ktd. 12. § (3) bekezdése 1.200.- Ft/m3-ben 

határozza meg. 

 

(5) Bükkszentkereszt község területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3. A szorzót 

„A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések 

besorolásáról” szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete és a Ktd. 3. számú 

melléklete állapította meg. 

 

 

4.§ 

 

Kedvezmények, mentességek 

  

 (1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktd. 11. § (2) 

bekezdésében meghatározottak szerint. 

(2) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os 

díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: 

a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban nyugdíjminimum) 

b) egyedül élő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %- át. 

  

 

5.§ 

A díj fizetése 

 

(1) A talajterhelési díj megállapításáról, bevallásáról és megfizetéséről a Ktd. 20. §-a, 21. §-

a és a 21/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik. 

(2) A díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját 

követő hónap 15. napjáig kell bejelentést tenni. 

(3) A kibocsátónak a bevallást (önadózás) – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján – 

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31. napjáig, 

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontját követő hónap 15. 

napjáig kell benyújtania Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint 

önkormányzati adóhatóság részére. 

(4) A talajterhelési díjat az önkormányzat „Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell 

megfizetni a 11734004-15348953-03920000 számú számlára.  

(5) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő 

március 31. napjáig az önkormányzati adóhatósághoz tesz bevallást. 

 

6.§ 

Adatszolgáltatás 

 

(1) Az adóhatóság részére az ivóvíz-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a kibocsátó 

azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a 
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tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a 

locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 

(2) Az adóhatóság részére a szennyvízcsatorna-hálózatot üzemeltető közszolgáltató a 

kibocsátó azonosítása, a talajterhelési díj megállapítása és ellenőrzése érdekében adatot 

szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig arról, hogy 

a) a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés mely ingatlanok esetében történt meg 

és mely ingatlanok esetében nem történt meg; 

b) a rendelkezésére álló adatok szerint – adott esetben - a kiépített szennyvízcsatornára való 

rákötésnek van-e műszaki akadálya. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes 

adatokat kizárólag a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel. 

(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról az önkormányzati adóhatóság 

nyilvántartást vezet. 

 

7.§ 

Eljárási szabályok 

 

(1) A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére a viziközmű 

szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: 

 

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, 

csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása esetén elszivárgott vízmennyiséggel. 

b) negyedévet követő hónap 5 napjáig a kibocsátók köréről. 

 

(2) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző nyilvántartást vezet. 

(3) A jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön 

jogszabályban meghatározott rend szerint határozatban állapítja meg. 

(4) Amennyiben a közcsatornát évközben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 

kibocsátót, a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. 

(5) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi. 

(6) A talajterhelési díjat a Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának elkülönített 

számlájára kell befizetni. 

 

8.§ 

Záró rendelkezések 

 

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

(2) Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a a 

talajterhelési díjról szóló 10/2004. (IV.24) önkormányzati rendelete. 

  

 

 

                       Jámbor Flórián  sk                                                  Dr. Hegyközi Béla sk 

                           polgármester                                                           címzetes  főjegyző 
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1. számú melléklet 7/2015 (VI.11.) önkormányzati rendelethez  

 

 

NYILATKOZAT 

 

Kedvezmény igénybevételéhez 2015. évben 

 

 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 7/2015. (VI.11.) számú talajterhelési díjról szóló 

rendelete 4. § (2) bekezdés alapján a 

Bükkszentkereszt  ……………………………………………… szám alatti ingatlanon 50 %-

os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

 

A háztartásban élők neve Havi átlag jövedelem (Ft-ban) 

  

  

  

  

  

  

Összesen: .............. fő .............................. Ft 

 

 

 1 főre jutó jövedelem:…………………………………. 

 

Mellékelem a családban élők jövedelemigazolását. 

 

 

Bükkszentkereszt,………………………………… 

 

 

 

                                                                         

……………………………………………………. 

                                                                                                          aláírás 
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3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő V. 

Kemencés Napok előkészületei rendben folynak. Megkéri a képviselőket, hogy aki tud, az 

jöjjön és segítsen.  

 

Szolnoki Csaba képviselő az Idegenforgalmi Bizottság elnöke jónak tartotta volna, ha a 

bizottság a rendezvény előtt legalább kétszer ülésezett volna (1 hónappal illetve 1 héttel 

előtte) 

 

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

 

 

 

 

 

                    k. m. f.  

 

 

 

 

 Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

             polgármester                  címzetes főjegyző 


