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 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 

10. napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Meghívottként:  Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke 

 

   

                                      

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1./ A talajterhelési díjról szóló 7/ 2015 (VI. 11) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

     Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

2./ Az építményadóról szóló 13/ 2014 (XI.27) önkormányzati rendelet módosítása 

     Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

3./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás társulási 

megállapodásának módosítása 

     Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

4./ A Bükkszentkereszti Tájház mint közérdekű muzeális kiállítóhely megszüntetése 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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5./ Kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián  polgármester 

 

6./ Csatlakozás a „ Bursa Hungarica Alapítvány” pályázathoz 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

7./ Az óvoda házirendjének elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

8./ Szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

9./ Gyermekeinkért a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában Alapítvány 

támogatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

10./ Belépés a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Önkormányzati Szekciójához 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

11./ Búza Szilárd kérelmének elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

12./ Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz) elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

13./ MLSZ Országos Pályaépítési program  

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

14./ Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

 

 

 

1. Napirendi pont: A talajterhelési díjról szóló 7/ 2015 (VI. 11) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata 

     Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy a Belügyminisztérium a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály közreműködésével ellenőrizte az 

önkormányzatok talajterhelési díjról szóló rendeleteit. A helyi rendeletben az alábbi 

jogszabálysértéseket állapították meg: 

 

a) Nem helyes a feladatkört megállapító jogszabályhelyek megjelölése, mert azok az 

önkormányzat rendeletalkotási hatáskörét állapítják meg. A feladatkört megállapító 
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rendelkezés helyesen az Mötv. 13.§.(1) bekezdés 11. pontja. A bevezető rész fordított 

sorrendben tartalmazza a felhatalmazást adó és a feladatkört megállapító 

rendelkezéseket. 

b) A helyi szabályozás túlterjeszkedik a rendeletalkotási felhatalmazás keretein, 

magasabb szintű jogszabály által szabályozott tárgykört szabályoz. Nem vette azonban 

figyelembe a jogszabályváltozásokat, így a díj mértékének meghatározásánál 

alkalmazni rendeli a veszélyeztetési szorzót is. A Ktdtv. 12.§.(2) bekezdése határozza 

meg a díj alapját, amely szintén módosult, így a szolgáltatott víz mennyisége nem 

csökkenthető az ivóvízvezeték meghibásodása következtében igazoltan elszivárgott 

víz mennyiségével. 

A Ktdtv. 21/A.§. (2) bekezdése alapján az önkormányzat a talajterhelési díj alapjának 

meghatározására nem rendelkezik felhatalmazással, de a mentességek és 

kedvezmények meghatározására igen. 

c) A helyi rendelkezés és a Ktdtv. 26.§.(4) bekezdésében kapott felhatalmazás ellenére 

nem állapít meg helyi szabályokat Ktdtv. 12.§.(2) bekezdésében meghatározott átalány 

megállapításához. 

d) A kedvezmény biztosításának kérelemhez kötése törvénysértő, kérelem benyújtásának 

előírása az önadózás esetében nem értelmezhető. A kedvezményre való jogosultság a 

bevallás során érvényesítendő. 

e) A Ktdtv. 12.§.(2) bekezdésének hatályos rendelkezései és az Ör. mentességre és 

kedvezményre vonatkozó helyi szabályai alapján nem indokolt, hogy a közszolgáltató 

az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiségről adatot 

szolgáltasson az önkormányzati adóhatóság részére. 

f) Sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét és a párhuzamos jogalkotás tilalmát, 

hogy a jogszabályhely részben megismétli a kifogásolt 6.§.(1) bekezdésében foglalt 

előírásokat. 

g) Sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét és a párhuzamos jogalkotás tilalmát, 

hogy a jogszabályhely megismétli a 6.§.(4) bekezdésében foglalt előírást. 

h) Magasabb szintű jogszabállyal ellentétes jogalkotás, tekintettel arra, hogy a helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 

talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie 

(önadózás). 

 

Tekintettel arra, hogy a bevezető rész nem módosítható, új önkormányzati rendeletet kell 

alkotni. 

 

Ismerteti a rendelet tervezetét. 

 

 
 Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../ 2015 (……) Önkormányzati Rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd)  21 /A § (2) bekezdésében és a 26 § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13 § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 
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A rendelet hatálya 

 

1 § 

 

A rendelet hatálya a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra 

(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.  

A talajterhelési díj fizetése 

 

2 § 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet követő év március 31-ig 

az erre a célra rendszeresített  formanyomtatványon bevallania, és a (2) bekezdésben 

megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetnie.  

(2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat 11734004-15348953-03920000 számú „Talajterhelési 

díj” beszedési számlájára kell megfizetni.  

 

3 § 

 

(1) A talajterhelési díj alapja a 2003. évi LXXXIX. törvény 12 § (2) bekezdésében 

meghatározott víz mennyisége.  

(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a rendelet 1. melléklete szerinti 

vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.  

 

4 § 

 

Mentességek, kedvezmények 

 

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

bekezdésében meghatározottak szerint.  

(2) A kibocsátót a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény illeti 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) egyedülélő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.  

 

5 § 

 

 

Adatszolgáltatás 

 

(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. 
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 (2) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes 

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

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

nyilvántartást vezet. 

 

 

6 § 

 

Záró rendelkezések 

 

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

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

talajterhelési díjról szóló 7/ 2015 (VI. 11) rendelete.  

 

 

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                                         dr. Hegyközi Béla  sk. 

                         polgármester                     címzetes főjegyző 

 

 

 

1. melléklet a talajterhelési díjról szóló …./2015. (……..) önkormányzati rendelethez 

 

 

1. Beépített ingatlanok (telkek) 

 

1.1 udvari csappal 20 liter/fő/nap 

1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal vízöblítéses WC 

nélkül 

60 1iter/fő/nap 

1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 1iter/fő/nap 

1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC nélkül 65 1iter/fő/nap 

1.5 mint 1.4., de épületen belüli. lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 1iter/fő/nap 

1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 1iter/fő/nap 

1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, víz-öblítéses WC-

vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

120 1iter/fő/nap 

1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai 

áramfelvételes vízmelegítővel 

150 1iter/fő/nap 

1.9 mint 1.8, de központi melegvíz ellátással, illetőleg nem korlátozott 

fűtésű egyedi vízmelegítővel 
180 1iter/fő/nap 
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Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/ 2015 (IX.10) Önkormányzati Rendelete 

a talajterhelési díjról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd)  21 /A § (2) bekezdésében és a 26 § (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13 § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 

el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1 § 

 

A rendelet hatálya a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi 

vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra 

(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.  

 

A talajterhelési díj fizetése 

 

2 § 

 

(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, a tárgyévet követő év március 31-

ig az erre a célra rendszeresített  formanyomtatványon bevallania, és a (2) bekezdésben 

megjelölt számlára ugyanezen időpontig megfizetnie.  

(2) A talajterhelési díjat az Önkormányzat 11734004-15348953-03920000 számú 

„Talajterhelési díj” beszedési számlájára kell megfizetni.  

3 § 

 

(1) A talajterhelési díj alapja a 2003. évi LXXXIX. törvény 12 § (2) bekezdésében 

meghatározott víz mennyisége.  

(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a rendelet 1. melléklete szerinti 

vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.  

4 § 

 

Mentességek, kedvezmények 

 

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

bekezdésében meghatározottak szerint.  

(2) A kibocsátót a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény 

illeti 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) egyedülélő esetén a havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.  
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5 § 

 

Adatszolgáltatás 

 

(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. 

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

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

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

nyilvántartást vezet. 

 

 

6 § 

 

Záró rendelkezések 

 

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

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

talajterhelési díjról szóló 7/ 2015 (VI. 11) rendelete.  

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                                 dr. Hegyközi Béla sk 

                    polgármester             címzetes főjegyző 

 

 

 

 

1. melléklet a talajterhelési díjról szóló 8/2015. (IX.10) önkormányzati rendelethez 

 

 

2. Beépített ingatlanok (telkek) 

 

1.1 udvari csappal 20 liter/fő/nap 

1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal vízöblítéses WC 

nélkül 

60 1iter/fő/nap 

1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75 1iter/fő/nap 

1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal vízöblítéses WC nélkül 65 1iter/fő/nap 

1.5 mint 1.4., de épületen belüli. lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80 1iter/fő/nap 

1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95 1iter/fő/nap 

1.7 épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, víz-öblítéses WC- 120 1iter/fő/nap 
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vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 

1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai 

áramfelvételes vízmelegítővel 

150 1iter/fő/nap 

1.9 mint 1.8, de központi melegvíz ellátással, illetőleg nem korlátozott 

fűtésű egyedi vízmelegítővel 
180 1iter/fő/nap 

 

 

 

2.Napirendi pont: Az építményadóról szóló 13/ 2014 (XI.27) önkormányzati rendelet  

       módosítása 

                               Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

 

A jegyző javasolja az építményadóról szóló önkormányzati rendelet 3.§-ának módosítását. A 

jelenlegi szabályozás szerint mentes az adókötelezettség alól a magánszemély tulajdonában 

lévő lakás. Ez a mentesség nem vonatkozik arra az esetre, ha az adó alanya vállalkozó. 

A módosítással ez egyértelművé válik. 

 

Ismerteti a rendelet módosításának tervezetét. 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

………/ 2015 (……) Önkormányzati Rendelete 

az építményadóról szóló 

 13/ 2014( XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 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: 

 

  

 

1 § 

A 3 § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„( 1) A Htv. 13 §-ában felsoroltakon kívül mentes az adókötelezettség alól a magánszemély 

tulajdonában álló lakás.  

 

(2) Amennyiben a Htv. rendelkezései értelmében az adó alanya vállalkozó, úgy az (1) bekezdésben 

megállapított mentesség nem alkalmazható. „ 

 

 2 § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
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                    Jámbor Flórián sk.                                 dr. Hegyközi Béla sk 

                    polgármester             címzetes főjegyző 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 
  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/ 2015 (IX.10) Önkormányzati Rendelete 

az építményadóról szóló 

 13/ 2014( XI.27) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 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: 

 

  

 

1 § 

A 3 § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„( 1) A Htv. 13 §-ában felsoroltakon kívül mentes az adókötelezettség alól a magánszemély 

tulajdonában álló lakás.  

 

(2) Amennyiben a Htv. rendelkezései értelmében az adó alanya vállalkozó, úgy az (1) bekezdésben 

megállapított mentesség nem alkalmazható. „ 

 

 2 § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 

 

 

                    Jámbor Flórián sk.                                 dr. Hegyközi Béla sk 

                    polgármester             címzetes főjegyző 

 

 

 

3.Napirendi pont: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás  

        társulási megállapodásának módosítása 

                               Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
 

 

 

A polgármester előadja, hogy Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Tanácsa 2015. augusztus 25. napján tartott ülésén társulási 

megállapodását az alábbiak szerint módosította: 
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Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása 7. 

A közös fenntartású intézmény pontjában, a telephelyen ellátott feladatok között a 

költségvetési szerv telephelye alpont – a korábban társulás által elfogadott – „3554 

Bükkaranyos, Petőfi u. 112. idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás” szövegrésszel 

bővül. 

 

A módosítást valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia. 

Javasolja a döntés meghozatalát. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2015.(IX.10) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 5. sz. módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 5. sz. 

módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:  

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 5. sz. 

módosítását a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.  

 

2.) A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást jóváhagyja. 

 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 5. sz. 

módosításának, valamint az egységes szerkezet foglalt Társulási Megállapodás aláírására 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

  

 

 

4.Napirendi pont:  A Bükkszentkereszti Tájház mint közérdekű muzeális kiállítóhely  

                                megszüntetése 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy 2014. október 7. napján sor került a Bükkszentkereszti Tájház 

átfogó felülvizsgálatára, melyet Ando György szakfelügyelő végzett.  

A vizsgálat folyamán jegyzőkönyv készült, melyben hiánypótlásra kapott határidőt az 

önkormányzat. A vizsgálat folyamán munkaköri leírásokat, szervezeti és működési 

szabályzatot, gazdálkodási adatokat kértek, illetve leltárkönyvet, kölcsönzési naplót és 

tárgyleíró kartont.  

 

Az üvegmúzeum nem klasszikus néprajzi kiállítás, emléket állít a település üveggyártásának. 

A bemutatott anyag az üvegfeldolgozás történetéhez köthető. Az épületben található az 
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Üvegművesház, mely Hugliné Mezei Tünde üvegműves és Hugli József által készített 

iparművészeti tárgyakat mutatja be.   Ezért a szakfelügyelő javaslata, hogy a közérdekű 

muzeális kiállítóhely elnevezés az alábbiakra módosuljon: Bükki Üveghuták Ipartörténeti 

Kiállítóhelye és Üvegművesház.  

 

Ezt követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya a jelentésre 

hivatkozva azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az intézmény nem felel meg a 2/ 2010 

(I. 14) OKM rendeletben foglalt előírásoknak.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya javasolta, hogy a 

működési engedély visszavonását kezdeményezze az önkormányzat. Mindez nem jár együtt a 

kiállítóhely bezárásával, az továbbra is megtekinthető marad, csak már nem muzeális 

intézményként.  

 

A polgármester javasolja, hogy az intézmény 2015. október 1. napjától nem közérdekű 

muzeális kiállítóhelyként hanem kiállítóhelyként működjön tovább a Bükki Üveghuták 

Ipartörténeti Kiállítóhelye és Üvegműves ház elnevezéssel.  
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 
 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

34/2015. ( IX.10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Bükkszentkereszti Tájház mint közérdekű  muzeális kiállítóhely megszüntetése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszt Őz u. 2. szám alatti ingatlant 2015. október 1. napjától nem közérdekű 

muzeális kiállítóhelyként, hanem kiállítóhelyként kívánja működtetni a Bükki Üveghuták 

Ipartörténeti Kiállítóhelye és Üvegműves ház elnevezéssel.  Felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a szükséges intézkedést megtegye. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 

 

 

5. Napirendi pont:  Kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián  polgármester 

 

 

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

önkormányzati rendelet alapján 2 kérelem érkezett lakóház felújításához.  

 

Herbák Zoltán és Herbák-Rózsahegyi Boglárka nyújtott be kérelmet, ami a rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelel.  
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- 45 év alatti házastársak  

- állandó lakosok 

- a tulajdonukban lévő lakóházat kívánják felújítani 

- ezideig ilyen támogatásban nem részesültek.  

 

A polgármester javasolja a kamatmenetes kölcsön megadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

35/ 2015 (IX. 10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Herbák Zoltán és Herbák-Rózsahegyi Boglárka kamatmentes kölcsöne 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Herbák 

Zoltán (szül.: Miskolc, 1976. 04. 19. an.: Himer Zsuzsanna )és Herbák-Rózsahegyi Boglárka 

(szül.: Miskolc, 1983. 07. 16. an.: Palácsik Éva) 3557 Bükkszentkereszt, Táncsics u. 19. sz.  

szám alatti lakosok részére lakóház felújításához 10 év lejárati időre 400 000,- Ft, azaz 

Négyszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2015. szeptember 30.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Csathó Béla és Csathóné Hódi Piroska szintén 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 kamatmenetes kölcsön megadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

36/ 2015 (IX. 10) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Csathó Béla és Csathóné Hódi Piroska kamatmentes kölcsöne 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Csathó 

Béla (szül.: Kazincbarcika, 1974. 12. 03. an.: Szűcs Mária) és Csathóné Hódi Piroska (szül.: 

Szerencs, 1974. 04. 12. an.: Nagy Piroska) 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 3. sz.  szám 

alatti lakosok részére lakóház felújításához 10 év lejárati időre 400 000,- Ft, azaz 

Négyszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  
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Határidő: 2015. szeptember 30.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

6. Napirendi pont: Csatlakozás a „Bursa Hungarica Alapítvány” pályázathoz 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy ebben az évben is kiírásra kerül a „Bursa Hungarica 

Alapítvány” pályázata, amely anyagi támogatást nyújt az arra rászoruló felsőoktatási 

képzésben tanuló diákoknak. 

Bükkszentkereszt eddig minden évben kifejezte csatlakozási szándékát, most is ezt javasolja. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2015.(IX.10.) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

 

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni kíván 

a „Bursa Hungarica Alapítvány” pályázathoz. 

 

Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 
 

 

7. Napirendi pont: Az óvoda házirendjének elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a jogszabályi változásokat is figyelembe véve elkészült az 

óvoda házirendje. 

 

Ismerteti a házirendet.  

( Jegyzőkönyv 1. számú melléklete.) 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

 Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

38/2015 (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda házirendjének elfogadása. 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda házirendjét az ismertetett tartalommal 

elfogadja. 

 

A házirendet a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

                                              Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

                     Csizmárné Gede Erika intézményvezető 

 
 

8. Napirendi pont: Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

igénylése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatást ebben az évben is lehet kérni. A számítások szerint ehhez az önkormányzatnak 

106 680,-Ft összegű saját forrást kell biztosítania. Javasolja a támogatási igény benyújtását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz az 1503/2015. (VII.23.)  Kormányhatározat 

alapján támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

A támogatás igénybevételéhez az Önkormányzat 106 680,- Ft összegű saját forrást biztosít. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 

Felelős: Jámbor Flórián  polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

 
 

 

9./ Napirendi pont: Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános 

Iskolában  és Óvodában Alapítvány támogatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester előadja, hogy az alapítványnak lehetősége volt pályázni egy Volkswagen 

mikrobuszra. A szervezet egyre aktívabb szerepet tölt be a község társadalmi életében, évről-

évre sűrűsödnek a programok (gyerekek utaztatása tanulmányi versenyekre, 

sportrendezvényekre, kirándulásokra. Ilyenkor az önkormányzat mikrobuszát veszik igénybe, 

ez kellő összehangolást igényel, de esetenként időpontbeli ütközések vannak. Az alapítvány 

pályázata sikeres volt, de ehhez 470 000,- Ft támogatásra lenne szükségük. Ebben kérik az 

önkormányzat támogatását.  

 

A polgármester javasolja az alapítvány támogatását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és 

Óvodában Alapítvány támogatása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodában 

Alapítványt 470 000,- Ft-tal azaz Négyszázhetvenezer forinttal támogatja. 

 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

10. Napirendi pont: Belépés a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Önkormányzati Szekciójához 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Önkormányzati Szekciójának felhívását.  

 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

A polgármester javasolja a csatlakozást.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Csatlakozás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

Önkormányzati Szekciójához 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy 

csatlakozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati 

Szekciójához.  
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Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

11. Napirendi pont: Buza Szilárd kérelmének elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti Buza Szilárd kérelmét.  

( Jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Javasolja, hogy az önkormányzat támogassa a kérelmező felkészülését és részvételét a 

versenyen.  

 

Telekes Józsefné képviselő 60 000,- Ft támogatást javasol.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Buza Szilárd támogatása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Búza 

Szilárd 3557 Bükkszentkereszt Bem u.1. szám alatti lakos számára 60 000,- Ft azaz 

hatvanezer forint támogatást nyújt a versenyre való felkészülésre és a versenyeken vaó 

részvételre (Budapest,  Tiszaújváros, Hamburg) 

 

Határidő: 2015. szeptember 25. 

Felelős: polgármester 

 

12./ Napirendi pont: Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz) elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt 2015-2029 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési 

tervét.  

 

(Jegyzőkönyv 4. számú melléklete)  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz) 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az ivóvíz 

2015-2029 évekre vonatkozó gördülő felújítási és pótlási tervét elfogadja.  
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( a tervet a határozat melléklete tartalmazza)  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

13. Napirendi pont: MLSZ Országos Pályaépítési Program 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester  ismerteti az MLSZ Országos Pályaépítési Programját.  

 

(Jegyzőkönyv 5. számú melléklete) 

 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat pályázzon egy 20x40 méteres műfüves 

kispálya építésére. A Kishollóson a játszótér mellett levő kispálya területe alkalmas erre.  

 

Szolnoki Csaba képviselő véleménye, hogy a helyszín messze van a sportöltözőtől, ahol van 

fürdési lehetőség.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy az ilyen pálya összköltsége mintegy 

25 M Ft, amihez mintegy 7 M Ft saját forrásra van szükség. A pálya tovább bővítené a 

szabadidő eltöltésének lehetőségeit az ifjúsági táborra vonatkozóan is. Sportegyesületek is 

jobban választanák az alapozás helyszínéül a települést.  

 

Galuska Balázs képviselő támogatja a szavazatot.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a következő 

határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2015. (IX.10.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Pályázat benyújtása 20x40 méteres műfüves kispálya építésére 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az MLSZ 

Országos Pályaépítési Program keretén belül pályázatot nyújt be egy 20x40 méteres műfüves 

kispálya építésére. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzetes regisztrációt követően nyújtsa be a 

pályázatot.  

 

Határidő: 2015. október 9. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

14./ Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Értéktár Bizottság 

létrehozásáról.  

 

(Jegyzőkönyv 6. számú melléklete) 
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Javasolja a bizottság létrehozását.  

Kéri a képviselőket, hogy a következő testületi ülésig gondolják át, esetleg tegyenek 

javaslatot a bizottsági tagok személyére.  

 

A polgármester előadja, hogy még ebben az évben vásárolni kell egy teherautót. A jelenlegi 

IFA tehergépkocsi több mint 30 éves, nagyon rossz a műszaki állapota. Gyakran 

meghibásodik, a javítása nagyon költséges.  

 

Az iskolában, tornateremben, óvodában faaprítékos kazánnal történik a fűtés. A faapríték 

Rókafarmon van tárolva, ahonnan télen rendszeresen szállítani kell. A helyi építési, 

karbantartási munkákhoz is üzembiztos járműre van szükség. Az árak miatt használt 

gépjárműben lehet gondolkodni.  

Több cégnél érdeklődött, de eddig eredménytelenül. 

Nyíregyházán viszont van egy eladó Rába katonai tehergépkocsi lejárt műszakival (1995-ös 

évjárat). Az ára 4 M Ft+ ÁFA.  

Használt járművek felkutatásában, állapotuk átvizsgálásában Szigeti Péter autószerelő segít.  

Jó lenne elérni, hogy a RÁBA tehergépkocsit vizsgáztatás után lehessen megvenni. Szigeti 

Péterrel az interneten elérhető hirdetéseket is folyamatosan figyelemmel kísérik, de egy sincs 

ami megfelelő lenne.  

 

Az IFA műszaki érvényessége 2016. februárjában lejár, addig mindenképpen vásárolni kell 

egy másik teherautót.  

 

A polgármester előadja, hogy jelenlegi információi szerint várhatóan milyen pályázatok 

kerülnek kiírásra az elkövetkező időkben.  

 

A fejlesztési célok közül lesz pályázati kiírás: 

-általános iskola és tornaterem energetikai felújítása (nyílászárók cseréje, külső szigetelés) 

-csapadékvíz elvezetés 

-orvosi szolgálati lakás, fogorvosi rendelő, védőnői rendelő nyílászáróinak cseréje, külső 

szigetelése 

-családi napközi (esetleg bölcsőde) kialakítása. 

 

Valószínűleg Répáshutával együtt konzorciumban lesz lehetőség egy pályázat beadására. 

Répáshután egy csillagvizsgáló épül. Bükkszentkereszten a 3 szintes parkolónál egy 

kultúrközpont kerül kialakításra. (lelátó, színpad, öltözők) Bizonyos arányban eszközöket is 

lehet vásárolni.(pl.: sátor, hangtechnika) 

 

A nyári bobpálya építésére nem várható pályázat. 

Az ifjúsági tábor felújítására lehetséges, hogy a Leader programban lesz pályázat, de ez 

összegszerűségében és támogatási arányban is kisebb.  

 

A polgármester előadja, hogy az alsó buszmegállónál lévő felújításra szoruló épülettel is 

kezdeni kell valamit.  

 

Szolnoki Csaba képviselő jelezte felé, hogy egy közös felújítás esetén kibérelné az épületet 

zöldséges-élelmiszerbolt üzemeltetése céljából.  
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Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy elgondolása szerint a felújításnál a főbb szerkezeti 

elemeket az önkormányzat, az egyéb felújítást ő végezné. Az általa végzett értéknövelő 

beruházás a bérleti díjba beszámításba kerülne.  

 

A polgármester előadja, hogy a családi napközi kialakítására úgy lehet pályázni, hogy az 

önkormányzat tulajdonában levő épületet lehet átalakítani. Jelenleg megfelelő helyen ilyen 

épülete nincs az önkormányzatnak, ezért amennyiben pályázni akar, vásárolni kell egy 

felújításra szoruló épületet. Vársárlásra nem lehet pályázni, ezért lehetőleg minél alacsonyabb 

áron kellene venni az építményt. Az iskola mellett levő Mészáros-féle ház 2,5 M Ft-ért eladó, 

de nagyon rossz állapotban van. Kérdéses, hogy a falak statikai szempontból milyen 

állapotban vannak.  

Kéri a képviselőket, hogy próbáljanak tájékozódni eladó házakról.  

 

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy a tornateremmel szemben lévő Cserei féle ház is 

megfelelő lenne. A Béke utca elején is van két régi ház, de nem tudja, hogy ezek eladók-e. 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy ötletként felvetődött, hogy néhány vállalkozó 

újra indítaná a régi hagyományokkal bíró mészégetést, mégpedig faaprítékot használva a 

kemence kiégetésére. Kísérletként először egy kemence kiégetésére kerülne sor, és a 

tapasztalatok alapján dönthetnek az erre vállalkozók.  

 

A polgármester előadja, hogy a közeljövőben javasolni fogja a települési támogatásról szóló 

rendelet módosítását. az eddigi tapasztalat az, hogy a korábbiakhoz képest az ellátások 

összege mindenkinél alacsonyabb. (pl. lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás) 

Ugyanakkor az előirányzott összegből időarányosan jóval kevesebb lett felhasználva.  

Erre vonatkozóan számítások is készültek.  

 

 
A települési támogatásról szóló 2/2015. (II.26) Önkormányzati Rendelet felülvizsgálatához 

 

 
2015. évre rendelkezésre álló összeg:       5 292 900,- Ft 
 
2015. március 1. napjáig szociális ellátásokra kifizetett összeg 
 
Aktív korúak ellátása (FHT)                                 60 190,- Ft 
Rendszeres szociális segély (RSZ)                      22 315,- Ft 
Lakásfenntartási támogatás (normatív)           92 810,- Ft 
Méltányossági közgyógyellátás:                      115 877,- Ft 
Temetési segély:                                                  50 000,- Ft 
Önkormányzati segély( eseti) :                          67 000,-  Ft 
Összesen:            408 192,- Ft 
 
 
2015. március 1. napjától az új rendelet alapján kifizetett összeg: 
 
Lakásfenntartási támogatás 
 (év végéig kalkulálva)    616 500,- Ft 
Eseti segély                                                                 190 000,- Ft 
Temetési segély                                                          200 000,- Ft 
Létfenntartási támogatás                                          142 500,- Ft 
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Gyógyszertámogatás:                                                  90   000,- Ft 
Szociális kölcsön:                                                        140 000,- Ft 
Összesen:                                                        1. 379. 000,- Ft, amelyben a szociális kölcsön nem 
számítható be, így annak levonása után:  1 239. 000,- Ft 
 
 

 

Összesítve:  

március 1. napjáig kifizetett:            408 192,- Ft 
március 1. után kifizetett:              1 239 000,- Ft 
idősek napi támogatás:                     800 000,- Ft           (2014-ben 770. 000,- Ft volt egy főre 3 000,- Ft) 
Bursa Hungarica                                  400 000,- Ft 
Összesítve:   2 847 192,- Ft.  
 
 
Várható lakásfenntartási támogatás 2015. október után: 125 000,- Ft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslatok a rendeletmódosításra 
 

1. Gyógyszertámogatás 

 

10. § 
 
(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át, egyedülélő esetében és azon 

családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven 

felüli egyedülélők esetében 320 %-át, feltéve, hogy 
a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 
b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 

rendszeresen szedett gyógyszereinek átlagköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 20%-át. Az igénylő gyógyszer szükségletét a háziorvosa, ennek költségét a 
gyógyszerésze igazolja. 

 
(2) A támogatás összege:  

a) családban élők esetében havi 2 000,- Ft 

b) ahol a család minden tagja betöltötte a 70. életévét havi 3 000,- Ft 
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c) 70 éven felüli egyedül élő esetében havi 4 000,- Ft.  
 
(3) A támogatás háromhavonta, egyenlő részletekben kerül kifizetésre.  

 
 
 
Módosítási javaslat:  

(1) Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át, egyedülélő esetében és azon 

családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven 

felüli egyedülélők esetében 350 %-át, feltéve, hogy 
a) az Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és 
b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - 

rendszeresen szedett gyógyszereinek átlagköltsége eléri az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200%-át. Az igénylő gyógyszer szükségletét a háziorvosa,  ennek költségét az 

egészségbiztosítási szerv igazolja. 

 
(2) A támogatás összege:  

a) családban élők esetében havi 4 000,- Ft 

b) ahol a család minden tagja betöltötte a 70. életévét havi 5 000,- Ft 

c) 70 éven felüli egyedül élő esetében havi 6 000,- Ft.  
 
(3) A támogatás háromhavonta, egyenlő részletekben kerül kifizetésre.  

 

2. Lakásfenntartási támogatás 

 
 
Jelenlegi szabályozás: 

 
11 § 

 

 (1)A lakásfenntartási támogatásként adott települési támogatás feltételeire a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2015. február 28-án hatályos 1993. évi III. tv. 38-

39.§- ai vonatkoznak. 

 

(2) A  rendszeresen adott lakásfenntartási támogatás legalább 2000.-Ft, legfeljebb azonban 6 

000,- Ft. 

 

(3) A támogatás havonta kerül kifizetésre.  

 

 

Módosítási javaslat:  

11 § 

 



 22 

 (1)A lakásfenntartási támogatásként adott települési támogatás feltételeire a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2015. február 28-án hatályos 1993. évi III. tv. 38-

39.§- ai vonatkoznak. 

 

(2) A  rendszeresen adott lakásfenntartási támogatás legalább 4000.-Ft, legfeljebb azonban 7 

000,- Ft. 

 

(3) A támogatás havonta kerül kifizetésre.  

 

 

Új jogcímek:  

 1. Települési közlekedési támogatás 

… § 

(1) A szülők oktatáshoz kapcsolódó terheinek enyhítésére a Szociális Bizottság engedélyezi a 

bükkszentkereszti  lakóhellyel rendelkező vagy életvitelszerűen itt élő, és legalább egy éve 

Bükkszentkereszten tartózkodási hellyel rendelkező középiskolás korú és iskolába járó 

tanulók  részére a tanulói helyközi bérletjegy kompenzálására egy tanévben 10 hónapon 

keresztül havi 2000 Ft/tanuló összegben települési közlekedési támogatás  kifizetését. 

(2) A kifizetés a szülői felügyeletet gyakorló szülő lakossági folyószámlájára történő 

átutalással, annak hiányában házipénztárból történő készpénzkifizetéssel évente 2 

alkalommal, október 15-ig, illetve március 14-ig történik   iskolalátogatási igazolás ellenében.  

(3) A tanév végét követő július és augusztus hónapokra települési közlekedési támogatás nem 

folyósítható.   

    (4) Nem jár települési közlekedési támogatás annak a tanulónak, aki az iskolától vagy 

iskolafenntartótól pénzben vagy természetben tanulói bérlettérítésben részesül. 

 

Ennek a költsége 2015. évben: 50X 10 000= 500 000,- Ft 
     2016. évben: 50X 20 000= 1 000 000,- Ft 
 
 

                       2. Fogyatékos gyermek családjának nyújtott települési támogatás 

 

      .. § 

 

 (1) Települési támogatás nyújtható a fogyatékos gyermeket nevelő családnak, ahol a 

gyermek a 16. életévét nem töltötte be, testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, autista, 

fogyatékosságára tekintettel szülője vagy törvényes képviselője emelt összegű családi 

pótlékban részesül, valamint a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 400 %-át. 

 

(2) A települési támogatás összege gyermekenként 50.000,- Ft/év. 
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(3) A fogyatékosság tényét a kérelmezőnek igazolnia kell házi gyermekorvos igazolásával. 

 

Ennek költsége várhatóan:   150 000,- Ft (ez 2015-ben és 2016-ban is)  

3. Karácsonyi támogatás 

 

                                                                  ….. § 

 

(1)A Szociális Bizottság minden évben karácsonyi támogatást nyújt kérelemre a 

Bükkszentkereszten állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 

a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásba részesülő személy, 

b) a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselő, 

c) a három- vagy többgyermekes család részére gyermekenként, 

d) az időskorúak járadékában, 

e) az Sztv. 33. § (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátásában részesülő 

személyek részére. 

 

(2) A karácsonyi támogatás iránti kérelem benyújtásának ideje tárgyév október 15. napjától 

november 30. napjáig tart. 

 

(3) A karácsonyi támogatás mértéke: 

a) az (1) bekezdés  a), d), e) pontja alapján jogosultak részére az egy főre jutó jövedelem a 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

 a) 150 % -át nem éri el, családonként 10 000,- Ft, 

 b) 200 % -át nem éri el, családonként   8 000,- Ft, 

 c) 250 % -át nem éri el, családonként   5 000,- Ft 

   (1) bekezdés b) és c)  pontja alapján a karácsonyi támogatás összege gyermekenként a (3) 

bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a, 

A támogatás igény szerint a megadott folyószámlaszámra történő átutalással, vagy házi 

pénztárból  kerül kifizetésre. 

 

Költsége várhatóan 2015-ben: 50 családdal számolva 450 000,- Ft 

2016-ban hatályon kívül lehet helyezni, ha nem fér bele a költségekbe.  

 

 

4. Születési támogatás 

 

Jelenlegi szabályozás:  

 

   Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2014 (XI.27) Önkormányzati Rendelete 

 a normatív alapon adható támogatásokról 

 

2. § 

 

A rendelet hatálya 
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A rendelet hatálya kiterjed: 

a.) minden újszülött gyermekre, akinek születésekor a lakcímnyilvántartásba 

bükkszentkereszti lakóhely kerül bejegyzésre, és szüleik életvitelszerűen 

Bükkszentkereszten élnek. 

 

3. § 

 

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele 

 

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

 

Ugyanezt a szabályozást az alábbiak szerint  át kellene tenni  a szoc.rendeletbe a pénzbeli ellátások 

közé, hogy a szociális kiadások közé be lehessen könyvelni.  A 17/ 2014 (XI. 27) rendelet erre 

vonatkozó részét hatályon kívül helyezni.  

 

                                                                              § 

 

  (1) Kérelmére egyösszegű, pénzbeli születési támogatásra (a továbbiakban: születési 

támogatás) jogosult a szülő gyermeke születését követően az alábbi feltételek együttes 

teljesülése esetén: 

a) a szülő, a gyermeke születését megelőzően Bükkszentkereszt község közigazgatási 

területén legalább 1 éve lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen itt él 

b) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át. 

(2) A születési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a szülő lakóhelyének igazolását; 

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

c) a kérelmet, jövedelemnyilatkozatot és az azt alátámasztó, jövedelmet igazoló okiratokat. 

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított 180 

napon belül lehet benyújtani. 

(4) A születési támogatás összege 50.000 forint. 

(5) Ikerszülés esetén a születési támogatás gyermekenként kerül megállapításra. 

 

Módosítások alapján 2015. évi összesítés: 

 

március 1. napjáig kifizetett:            408 192,- Ft 
március 1. után kifizetett:              1 239 000,- Ft 
idősek napi támogatás:                     800 000,- Ft           (2014-ben 770. 000,- Ft volt egy főre 3 000,- Ft) 
Bursa Hungarica                                  400 000,- Ft 
Várható lakásfenntartási 
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 támogatás 2015. október után:       125 000,- Ft 
Közlekedési támogatás                      500 000,- Ft 
Fogyatékos gyerekek tám:                150 000,- Ft 
Karácsonyi támogatás:                       450 000,- Ft 
Születési támogatás:                            50 000,- Ft 
Összesen:                                           4. 122.192 
                                                              + 106 000,- Ft szociális célú tűzifa hozzájárulás  
                              Összesen: 4 228 192,- Ft.  
 
A maradék kb. 1 millió temetési segélyre, átmeneti segélyre, krízis segélyre maradna.  

 

Ezt követően Szolnoki Csaba képviselő felvetette egy mobil kemence vásárlását, amit a 

rendezvényeken gazdaságosan ki lehetne használni. Beszerez további információkat.  (a 

kemence mérete, súlya, mozgathatósága) 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy Pintér Csaba állattartás céljából szeretné 

megvenni az ifjúsági tábor alatti területet, amely az önkormányzat tulajdonában van. Területe 

9 300 négyzetméter.  

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat ingatlant csak akkor értékesít, ha azt más 

vagyonba fekteti.  

 

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat javasoljon egy árat, és amennyiben létrejön az 

adásvétel, akkor döntsön arról is a képviselő-testület, hogy mire használja fel az 

önkormányzat a befolyt összeget.  

 

A polgármester kéri a jegyző véleményét az eladási árra vonatkozóan.  

 

A jegyző előadja, hogy a kérdéses terület távol van a közművektől, ami lényeges szempont. 

Ugyanakkor az önkormányzat nincsen eladásra kényszerítve, ezért a piaci árnál magasabb 

összeget érdemes javasolni, ez 2 000,- Ft / négyzetméter + ÁFA.  

 

Más vélemény az eladási árra vonatkozóan nem volt.  

 

A polgármester előadja, hogy Pintér Gábort tájékoztatja, hogy az eladási ár 2 000,- Ft / 

négyzetméter+ ÁFA.  

 

 

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

 

 

     k. m. f.  

 

 

          Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

            polgármester                                                             címzetes főjegyző 


