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Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 

3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. 

Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 

 
 

 

 Jegyzőkönyv 

 

Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29. 

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 

   Kovácsné Erdődi Ildikó      főtanácsos 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1) A települési támogatásokról szóló 2/ 2015 (II.26) önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

              Kovácsné Erdődi Ildikó főtanácsos 

 

2) Társulási megállapodások módosítása, felülvizsgálata 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

3) A köztisztviselői juttatásoknak, támogatásoknak egyes kérdéseiről szóló rendelet       

megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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4) Kamatmentes kölcsönkérelmek elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

5) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

1. Napirendi pont: A települési támogatásokról szóló 2/ 2015 (II.26) önkormányzati                 

                            rendelet módosítása 

                                         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

                                         Kovácsné Erdődi Ildikó főtanácsos 

 

 

A polgármester előadja, hogy elkészült a települési támogatásról szóló rendelet módosításához a 

rendelettervezet.  A rendeletmódosításhoz szükséges információk a 2015. szeptember 10. napján 

tartott ülésen már ismertetve lettek. Ezen az ülésen javaslatok is ismertetésre kerültek a rendelet 

módosítására. A képviselő-testülettel történt egyeztetést követően a jelenlegi tervezet néhány ponton 

tartalmaz még módosításokat. 

 

Kovácsné Erdődi Ildikó előadja, hogy az egyik módosítás a lakásfenntartási támogatás szabályainál 

lett beépítve, ahol a jelenlegi, bonyolult képlettel való számítás helyett egy jóval egyszerűbb 

szabályozás alapján is kifizethetők az ellátások. Ez a változtatás figyelembevéve az ellátást igénybe 

vevők jövedelmi viszonyait, nem befolyásolja a kifizetett ellátás mértékét, csak annak számítási módja 

lesz sokkal egyszerűbb. A rendelettervezetbe beépítésre kerültek új ellátások is családtámogató 

ellátások elnevezéssel. A családtámogató ellátások a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak 

nyújtott települési támogatással, a középiskolásoknak nyújtott közlekedési támogatással és a 

karácsonyi támogatással egészültek ki. A gyógyszertámogatásnál csak a jövedelemhatárok változtak, 

illetve a gyógyszerköltségekről az igazolást nem a háziorvos fogja kiállítani, hanem az 

egészségbiztosítási szerv. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy főként a jövedelemhatárokat nézzék 

át.  

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a rendelet tervezetét:  
 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

…./2015.( X.29) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról szóló  

2/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

módosításáról 

 

TERVEZET 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  
      1 § 
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A rendelet 4 § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

d) Családtámogató ellátások: 

da) időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

db) középiskolás diákok részére nyújtott közlekedési támogatás 

dc) fogyatékos gyermekek családjának nyújtott települési támogatás 

dd) karácsonyi támogatás 

de) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 

      2 § 

 

A rendelet 10 § (1)- (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(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, egyedül élő esetében és azon 

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

felüli egyedül élők 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 20%-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 rendelet 11 § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

(1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon személyek részére, akiknek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, 

b) két vagy többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, 

és a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona. 

 

(2) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő 

készülék működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell 

biztosítani. 

 

(3) A támogatás havi összege  

a) egyszemélyes háztartás esetén havi 7000,- Ft 

b) kettő vagy többszemélyes háztartás esetén amennyiben a háztartásban az egy főre 

jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg, havi 
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6 000,- Ft, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj 150 %-át meghaladja, havi 4000,- Ft.  

 

(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A támogatás havonta kerül kifizetésre. 

 

 

4 § 

 

A rendelet „4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás” pontja „ 

„Családtámogató ellátások „ pontra módosul.  

            5 § 

 

 

A rendelet 4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás pontja 4.1 pontra 

módosul.  

            6 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /A § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /A § 

4.2 Középiskolás diákok részére nyújtott 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, november 15-ig, illetve április 15-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. 

 

7 § 
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A rendelet az alábbi 15 /B § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /B § 

4.3 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. 

 

(3) A fogyatékosság tényét a kérelmezőnek igazolnia kell házi gyermekorvos igazolásával. 

 

8 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /C § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /C § 

4.4 Karácsonyi támogatás  

 

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

Bükkszentkereszten állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 

a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásban 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 november 1. 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 

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

(3) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 50 %-a, 



6 
 

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

pénztárból  kerül kifizetésre. 

9 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /D § -sal egészül ki: 

 

                                             

15 /D § 

4.5 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 (1) A felsőoktatási képzésben részt vevő tanulók illetve családjaik képzéssel összefüggő 

kiadásaihoz történő hozzájárulás érdekében a hallgatókat a Szociális Bizottság Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesítheti. 

 (2) Az ösztöndíjpályázatra fordítható összeg az önkormányzat éves költségvetési 

rendeletében kerül megállapításra. 

10 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

                  Jámbor Flórián sk.                      dr. Hegyközi Béla sk. 

                  polgármester     címzetes főjegyző 

 

 

 

Telekes Józsefné képviselő javasolja, hogy a középiskolások közül csak olyan tanuló 

vehesse igénybe a közlekedési támogatást, aki rendszeresen jár iskolába és nem hiányzik.  

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy a rendeletmódosítás szerint csak 

iskolalátogatási igazolás benyújtása mellett lehet a támogatást igénybe venni. Iskolalátogatási 

igazoláson kívül más irattal nem lehet igazolni a tanulói jogviszony fennállását.  

 
Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a középiskolások közül támogatni kellene a 

szakképzőkben tanulókat, mert nagyon kevés a jó szakember. Előbb utóbb az önkormányzatnál is 

hiány lesz jó szakmunkásokból.  

 

Négyesi  Bernadett képviselő szerint szociális ellátásokkal nem lehet a szakképzőbe járók számát 

növelni, mert az önkormányzat nem tudja olyan mértékű szociális ellátással támogatni a tanulókat, 

amely motivációt jelentene a szakképzéshez.  

 

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy az idősek támogatását nagyon fontosnak tartja, és reméli, 

hogy az idősek napján legalább annyi támogatást ad az önkormányzat a nyugdíjasoknak, mint tavaly.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy véleménye szerint a Bursa Hungarica 

felsőoktatási ösztöndíjpályázatra is több anyagi forrást kellene adnia az önkormányzatnak.   

 

Más észrevétel nem hangzott el.  
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Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

10/2015.( X.29) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról szóló  

2/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

módosításáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  
      1 § 

 

A rendelet 4 § (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

d) Családtámogató ellátások: 

da) időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás 

db) középiskolás diákok részére nyújtott közlekedési támogatás 

dc) fogyatékos gyermekek családjának nyújtott települési támogatás 

dd) karácsonyi támogatás 

de) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 

      2 § 

 

A rendelet 10 § (1)- (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

„(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, egyedül élő esetében és azon 

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

felüli egyedül élők 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 20%-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 § 
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A rendelet 11 § helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

(1) Lakásfenntartási támogatás állapítható meg azon személyek részére, akiknek 

családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

a) egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 300 %-át, 

b) két vagy többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, 

és a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona. 

 

(2) Azon személyek esetében, akiknél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztás mérő 

készülék működik, a lakásfenntartási támogatást elsődlegesen a készülék feltöltéséhez kell 

biztosítani. 

 

(3) A támogatás havi összege  

a) egyszemélyes háztartás esetén havi 7000,- Ft 

b) kettő vagy többszemélyes háztartás esetén amennyiben a háztartásban az egy főre 

jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-át nem haladja meg, havi 

6 000,- Ft, amennyiben a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori 

öregségi nyugdíj 150 %-át meghaladja, havi 4000,- Ft.  

 

(4) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, 

függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 

(5) A támogatás havonta kerül kifizetésre. 

 

 

4 § 

 

A rendelet „4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás” pontja „ 

„Családtámogató ellátások „ pontra módosul.  

            5 § 

 

 

A rendelet 4. Időskorúak részére idősek napja alkalmából nyújtott támogatás pontja 4.1 pontra 

módosul.  

            6 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /A § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /A § 

4.2 Középiskolás diákok részére nyújtott 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 
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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, november 15-ig, illetve április 15-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. 

 

7 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /B § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /B § 

4.3 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. 

 

(3) A fogyatékosság tényét a kérelmezőnek igazolnia kell házi gyermekorvos igazolásával. 

 

8 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /C § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /C § 

4.4 Karácsonyi támogatás  

 

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

Bükkszentkereszten állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 

a) a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, 
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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 november 1. 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 

  b) (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. 

9 § 

 

A rendelet az alábbi 15 /D § -sal egészül ki: 

 

                                               

15 /D § 

4.5 Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 

 (1) A felsőoktatási képzésben részt vevő tanulók illetve családjaik képzéssel összefüggő 

kiadásaihoz történő hozzájárulás érdekében a hallgatókat a Szociális Bizottság Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban részesítheti. 

 (2) Az ösztöndíjpályázatra fordítható összeg az önkormányzat éves költségvetési 

rendeletében kerül megállapításra. 

10 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

                  Jámbor Flórián sk.                     dr. Hegyközi Béla sk. 

                   polgármester     címzetes főjegyző 
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6) Napirendi pont: Társulási megállapodások módosítása, felülvizsgálata 

                           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

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

Társulásának Társulása módosította a társulási megállapodást az alábbiak szerint: 

 

Társulási Megállapodás 

5. sz. módosítása 

  

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsa 2015. 

augusztus 25. napján tartott ülésén Társulási Megállapodását módosítja az alábbiak szerint: 

1. Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 4. 

pont 1. mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül: „A Társulás alaptevékenységi 

besorolását, kormányzati funkcióit a 3. függelék tartalmazza.” 

 

2. A Társulási Megállapodás 5. pont 3. bekezdése az alábbira módosul: „A Társulás 

munkaszervezeti, pénzügyi és gazdálkodási feladatait az Ongai Polgármesteri Hivatal látja 

el.” 
 

3. A Társulási Megállapodás 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. 

 

4. A Társulási Megállapodás 3. függelékében felsorolásra kerül a Társulás alaptevékenységi 

és kormányzati funkciók szerinti besorolása az alábbiak szerint: 

 

„Alaptevékenységi besorolás: 

Államháztartási szakágazat  841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási 

tevékenysége 

 

Kormányzati funkció: 

101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

101222  Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére  

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

107030 Szociális foglalkoztatás 

107051 Szociális étkeztetés 

107052 Házi segítségnyújtás 

107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

107054 Családsegítés 

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram” 

 

Onga, 2015. szeptember 24. 
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Székhely Önkormányzat: 

Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. 

Képviselője: dr. Madzin Tibor polgármester ………………………………… 

Képviselő-testületi határozat száma:    78 /2015. (VIII. 25.) határozat  

Tagok: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 

Képviselője: Szilágyi László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:    114/2015. (IX.8.) határozat 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 

Képviselője: dr. Üveges István polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:   94/2015. ( IX.15.) határozat 

 

Berzék Község Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 

Képviselője: Farkas László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:   45/2015. (IX. 16.) határozat 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Képviselője: Nagy László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:      133/2015. (VIII. 26.) határozat 
 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 

Képviselője: Nagy Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:   69/2015. (IX. 15.) határozat 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Képviselője: Jámbor Flórián polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:   33/2015. (IX.10.) határozat 
 

Emőd Város Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. sz. 

Képviselője: Pocsai Enikő polgármester ……………………………… 

Képviselő-testületi határozat  száma:  134/2015. (IX. 23.) határozat 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Képviselője: dr. Tóth Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:   102/2015. (IX.16.) határozat 
 

Gesztely Község Önkormányzata  

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Képviselője: Simon István polgármester  …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:    55/2015. (IX. 15.) határozat 



13 
 

 

 

Harsány Község Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Képviselője: Szabó Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:  77/2015. (VIII. 26.) határozat 
 

Hernádkak Község Önkormányzata  

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.  

Képviselője: Hajdú János polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:  46/2015. (IX.15.) határozat 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata  

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 

Képviselője: Kékedi László Vilmos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:   50/2015. (IX. 14.) határozat 
 

 

Répáshuta Község Önkormányzata  

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 

Képviselője: Erdős Tamás polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:    33/2015. (IX. 2.) határozat 
 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Képviselője: Török Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:     57/2015. (IX. 16.) határozat 
 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:    52/2015. (IX. 15.) határozat 

 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 
Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester …………………………….. 
Képviselő-testületi határozat  száma:  211/2015. (VIII. 26.) határozat 

 

A módosítás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat azt elfogadta. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2015.( X.29) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 5. sz. módosítása 
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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 

 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás 

Társulási Tanácsa módosította a társulási megállapodást az alábbiak szerint: 

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2013. július 1. napján 

hatályba lépett Társulási Megállapodást, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

szerint módosítja:  

 

1. A Társulási Megállapodás 4.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„4.2. A társuláshoz tartozó települési önkormányzatok az alábbi feladataikat társulás útján 

látják el, és az ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.  

a) A Társulás által fenntartott intézmény útján a társult tagok részére biztosított feladatok:  

aa) házi segítségnyújtás;  

ab) családsegítés;  

ac) gyermekjóléti szolgálat;  

ad) családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása  

b) A Társulás által fenntartott intézmény útján kizárólag Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tag részére biztosított feladatok:  

ba) támogató szolgáltatás;  

bb) bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza;  

bc) szociális étkeztetés;  

bd) idősek nappali ellátása;  

be) bölcsődei ellátás;  

bf) ifjúság-egészségügyi gondozás;  

bg) család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;  

bh) gyermekjóléti központ  

bi) pszichiátriai betegek közösségi ellátása  

bj) fogászati alapellátás  

bk) pszichiátriai betegek nappali ellátása  
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c) A Társulás által a társult tag önkormányzatok részére biztosított feladatok:  

ca) belső ellenőrzés  

cb) a közfoglalkoztatással összefüggő programokkal kapcsolatos fenntartási feladatok 

ellátása  

A társulás keretében az egyes tagok részére ellátott feladatokat a megállapodás 2-7. 

mellékletei tartalmazzák.”  

 

2. A Társulási Megállapodás 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„7. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa alapított Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény fenntartását, irányítását a Társulásnak 

átadja, a Társulás az Intézmény fenntartását, irányítását átveszi.”  

 

3. A Társulási Megállapodás 8.2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„8.2. A társult települések képviselő-testületei a Társulási Tanácsra ruházzák át jelen 

társulási megállapodás 4.2. a) pontjában meghatározott önkormányzati feladat-és 

hatásköröket a 2-6. mellékletek szerint.”  

 

4. A Társulási Megállapodás 10.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„A megállapodás 4.2. a) pontjában és 2-6. mellékletekben meghatározott feladatok 

finanszírozására az alábbiak szerint kerül sor:”  

 

5. A Társulási Megállapodás 10.7. pontjából az alábbi szövegrész elhagyásra kerül:  
„jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: kihelyezett készülékek számával arányosan;”  

 

6. A Társulási Megállapodás 11.1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„11.1. A társult települések önkormányzatai által a közös feladatellátáshoz a Társulásnak 

átadott ingatlan- és ingó vagyona a társult települési önkormányzat tulajdonát képezi, azt az 

adott önkormányzat vagyonaként kell nyilvántartani.  

A Társulás részére fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény részére a működéshez szükséges ingatlan és ingó vagyont Miskolc 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az intézmény vagyonkezelésébe adja, külön szerződés 

alapján.”  

 

7. A Társulási Megállapodás 11.4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„11.4. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal a Társulás részére 

fenntartásba átadott Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

2013. június 30. napjáig fennálló és keletkező kötelezettségeinek és tartozásainak 

kiegyenlítésére. A kötelezettségek kiegyenlítésének ütemezéséről és módjáról a felek külön 

megállapodásban rendelkeznek.”  

 

8. A Társulási Megállapodás 12. e. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:  
„e. Munkáltatói jogok gyakorlásának módja: Az intézmény vezetőjére vonatkozóan a 

munkáltatói jogokat (kinevezés, felmentés, vezetői megbízás, vezetői megbízás visszavonása, 

összeférhetetlenség megállapítása) a Társulási Tanács, az egyéb munkáltatói jogokat a 

Társulási Tanács elnöke gyakorolja, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 

Gyermekjóléti Intézmény közalkalmazottai és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az 

intézmény vezetője gyakorolja.”  

 

9. A Társulási Megállapodás 14.5. pontját követően a mellékletek felsorolása helyébe az 

alábbi szöveg lép:  
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„1. melléklet: A társult települések lakosságszáma 2012. január 1. napján  

2. melléklet: A házi segítségnyújtás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  

3. melléklet: A családsegítésben és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok  

4. melléklet: A támogató szolgáltatás, bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek 

gondozóháza, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása, bölcsődei ellátás, ifjúság-

egészségügyi gondozás, család-és nővédelmi egészségügyi gondozás, elhelyezettek ellátása, 

gyermekjóléti központ, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek nappali 

ellátása, fogászati alapellátás feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  

5. melléklet: A családok átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok  

6. melléklet: A gyermekek átmeneti otthona feladatellátásban résztvevő települési 

önkormányzatok  

7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok”  

 

10. A Társulási Megállapodás 4. melléklete elhagyásra kerül.  

 

11. A Társulási Megállapodás a következő 7. melléklettel egészül ki:  
,,7. melléklet: A belső ellenőrzési feladatellátásban résztvevő települési önkormányzatok  

Berzék Község Önkormányzat  

Bőcs Község Önkormányzat  

Köröm Község Önkormányzat  

Muhi Község Önkormányzat  

Ónod Község Önkormányzat  

Sajóbábony Város Önkormányzat  

Sajóecseg Község Önkormányzat  

Sajóhídvég Község Önkormányzat  

Sajókeresztúr Község Önkormányzat  

Sajósenye Község Önkormányzat  

Sajóvámos Község Önkormányzat”  

 

Záradék:  

Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2016. január 1. napján lép hatályba.  

A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás módosító okiratát a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 11/2015.(X.8.) számú határozatával 2015. október 

8-án fogadta el.  

Miskolc, 2015. október .  

  

Dr. Kriza Ákos sk. 
elnök 

 

A módosítás akkor lép hatályba, ha valamennyi társult önkormányzat azt elfogadta. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2015.(X.29.) Önkormányzati Határozata 

 
 
Tárgy: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

jóváhagyása 

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2015. október 8. napján 11/2015. (X. 8.) szám 

alatt elfogadott Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: aláírástól számított 8 napon belül 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a Miskolc Környéki Társulás Elnökének levelét. 

(jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A polgármester előadja, hogy a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatás a társulás 

keretei között jó színvonalon látja el feladatát. Biztosított a szakmai háttér, és anyagilag is 

előnyösebb az önálló feladatellátáshoz képest. A jelenlegi szerződés megfelel az 

önkormányzat érdekeinek. Nem tartja indokoltnak a változtatást. 

Javasolja, hogy az önkormányzat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait 

továbbra is a Miskolc Környéki Társulás útján lássa el. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2015  (X.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Döntés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátásáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta a 

családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módját, szervezeti 

kereteit és ezen feladatok ellátására kötött ellátási szerződést. 

 

Ennek eredményeként a képviselő-testület úgy határozott, hogy a családsegítés, illetve a 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatait 2016. január 1. napjától továbbra is Miskolc Környéki 

Önkormányzati Társulás útján kívánja ellátni. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 
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3. Napirendi pont: A köztisztviselői juttatásoknak, támogatásoknak egyes           

                            kérdéseiről szóló rendelet megvitatása 

                                        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

juttatásainak, támogatásainak egyes kérdéseiről szóló rendelet tervezetét. 

 

 

             Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2015 (X.29) önkormányzati rendelete  

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, 

támogatásainak egyes kérdéseiről 

 

     TERVEZET 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény, 237 §- ában és a 253 § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1 §  

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban 

(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre és a 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre. 

 

 

Képzési támogatás 

 

2 §  

 

(1) A köztisztviselők a hivatal költségvetésében biztosított összeg mértékéig képzési 

támogatásban részesíthetők, a jegyző eseti döntése alapján. 

 

(2) A támogatás a hivatal szakmai tevékenységének erősítése érdekében használható fel. 

 

 

(3) Iskolarendszerű képzéshez támogatás tanulmányi szerződéssel nyújtható. 

 

 

Illetményelőleg 

  

3 §  

 

A köztisztviselő részére – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére- havi illetménye mértékéig 

illetményelőleg adható, melyet 6 hónap alatt köteles havi részletekben visszafizetni 

 

 



19 
 

Jutalom 

 

4 §  

 

(1) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 

munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok 

elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a 

hivatal köztisztviselői jutalomban részesíthetők. 

 

(2) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben 

határozza meg. 

 

 

Címzetes Főjegyzői juttatás 

 

5  §  

 

(1) Abban az esetben, ha a költségvetési törvény a címzetes főjegyző részére 

címadományozási juttatást nem állapít meg, a címzetes főjegyző az illetményalap 

tízszerese összegű juttatásra jogosult. 

 

(2) A címadományozási juttatást tárgyév július hónapban kell kifizetni. 

 

 

Családalapítási támogatás 

 

6 §  

 

(1) A köztisztviselő kérelmére, gyermek születésekor egyösszegű családalapítási 

támogatás nyújtható. 

 

(2) A köztisztviselőt a támogatás gyermekenként illeti meg. 

 

 

(3) Amennyiben a gyermek mindkét szülője a hivatal alkalmazásában áll, csak az egyik 

szülő jogosult a támogatásra. 

 

(4) A családtámogatás összege a köztisztviselői illetményalapnak megfelelő. 

 

 

Lakásépítés és vásárlás támogatása 

7 §  

 

(1) A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, cseréhez, 

lakásépítéshez, lakásfelújításhoz vagy bővítéshez, lakótelek vásárlásához 

(továbbiakban: lakásépítés) kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthető. 

 

(2) A lakásépítési alapot a tárgyévi költségvetésből, a korábbi évek pénzmaradványából a 

lakásépítési alapból kapott támogatás tárgyévi törlesztéséből lehet képezni. A tárgyévi 

támogatást a képviselő-testület a költségvetési rendeletben határozza meg. 
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Beiskolázási támogatás 

 

8 §  

 

(1) A köztisztviselő alap –közép –és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 

gyermekei után beiskolázási támogatásban részesíthető. 

 

(2) A beiskolázási támogatásra a képviselő-testület a költségvetésében 100.000 Ft-ot 

biztosít. 

 

 

Egészségügyi támogatás 

 

9 §  

 

A képernyő előtti munkavégzéssel összefüggő vonatkozó szabályozással összhangban, az 

előírásnak megfelelően szabályzatban részletezett feltételek mellett a köztisztviselő kétévente 

25.000 Ft hozzájárulásra jogosult. 

 

 

Temetési támogatás 

 

10 §  

 

(1) Kérelmére temetési támogatásban részesíthető a hivatal köztisztviselője, a közeli 

hozzátartozója esetén. 

 

(2) A támogatásra jogosultság szempontjából közeli hozzátartozó: a házastárs, a 

bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, mostoha és nevelt 

gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. A házastárs egyeneságbeli rokona 

abban az esetben, ha a halál bekövetkezte előtt közös háztartásban éltek. 

 

 

(3) A támogatás mértéke 50.000 Ft elhunytanként. 

 

 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

11 §  

 

(1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján 

pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 

 

(2) A szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet 

biztosít. 

 

(3) Pénzbeli és természetbeni támogatások 

 

(a) eseti szociális segély 

(b) temetési segély 

(c) kedvezményes étkeztetés 
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12 § 

 

Az e rendeletben szereplő juttatások megállapításának részletes szabályait a jegyző a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

13 §  

 

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

(2) Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2003 (VIII.18.) rendelete a körjegyzőség hivatalának köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről. 

 

 

 

          Jámbor Flórián sk                                                               dr. Hegyközi Béla sk 

              polgármester                                                                     címzetes főjegyző 

 

 

 

 

Javasolja a rendelet elfogadását és a korábbi szabályozás hatályon kívül helyezését. 

 

Más észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a következő 

rendeletet alkotja: 
 

             Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015 (X.29) önkormányzati rendelete  

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői juttatásainak, 

támogatásainak egyes kérdéseiről 

 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXIX. törvény, 237 §- ában és a 253 § (9) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1 §  

 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban 

(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre és a 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre. 
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Képzési támogatás 

 

2 §  

 

(1)A köztisztviselők a hivatal költségvetésében biztosított összeg mértékéig képzési 

támogatásban részesíthetők, a jegyző eseti döntése alapján. 

 

(2)A támogatás a hivatal szakmai tevékenységének erősítése érdekében használható fel. 

 

 

       (3)Iskolarendszerű képzéshez támogatás tanulmányi szerződéssel nyújtható. 

 

 

 

Illetményelőleg 

  

3 §  

 

A köztisztviselő részére – átmeneti anyagi gondjai enyhítésére- havi illetménye mértékéig 

illetményelőleg adható, melyet 6 hónap alatt köteles havi részletekben visszafizetni. 

 

 

Jutalom 

 

4§ 

 

(1)A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 

munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező feladatok 

elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a hivatal 

köztisztviselői jutalomban részesíthetők. 

 

      (2)Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselő-testület az éves költségvetésben  

            határozza meg. 

 

 

 

Címzetes Főjegyzői juttatás 

 

5  §  

 

(1)Abban az esetben, ha a költségvetési törvény a címzetes főjegyző részére 

címadományozási juttatást nem állapít meg, a címzetes főjegyző az illetményalap 

tízszerese összegű juttatásra jogosult. 

 

     (2)A címadományozási juttatást tárgyév július hónapban kell kifizetni. 
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Családalapítási támogatás 

 

6 §  

 

 (1)A köztisztviselő kérelmére, gyermek születésekor egyösszegű családalapítási 

támogatás nyújtható. 

 

       (2)A köztisztviselőt a támogatás gyermekenként illeti meg. 

 

 

       (3)Amennyiben a gyermek mindkét szülője a hivatal alkalmazásában áll, csak az egyik    

          szülő jogosult a támogatásra. 

 

       (4)A családtámogatás összege a köztisztviselői illetményalapnak megfelelő. 

 

 

Lakásépítés és vásárlás támogatása 

7 §  

 

(1)A köztisztviselő életkörülményeinek javítása céljából lakásvásárláshoz, cseréhez, 

lakásépítéshez, lakásfelújításhoz vagy bővítéshez, lakótelek vásárlásához (továbbiakban: 

lakásépítés) kamatmentes, visszatérítendő támogatásban részesíthető. 

 

      (2)A lakásépítési alapot a tárgyévi költségvetésből, a korábbi évek pénzmaradványából a   

      lakásépítési alapból kapott támogatás tárgyévi törlesztéséből lehet képezni. A tárgyévi   

      támogatást a képviselő-testület a költségvetési rendeletben határozza meg. 

 

 

Beiskolázási támogatás 

 

8 §  

 

(1)A köztisztviselő alap –közép –és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 

gyermekei után beiskolázási támogatásban részesíthető. 

 

      (2)A beiskolázási támogatásra a képviselő-testület a költségvetésében 100.000 Ft-ot  

       biztosít. 

 

 

Egészségügyi támogatás 

 

9 §  

 

A képernyő előtti munkavégzéssel összefüggő vonatkozó szabályozással összhangban, az 

előírásnak megfelelően szabályzatban részletezett feltételek mellett a köztisztviselő kétévente 

25.000 Ft hozzájárulásra jogosult. 

 

 

Temetési támogatás 
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                                                    10  § 

 

(1)Kérelmére temetési támogatásban részesíthető a hivatal köztisztviselője, a közeli   

hozzátartozója esetén. 

 

(2)A támogatásra jogosultság szempontjából közeli hozzátartozó: a házastárs, a 

bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, mostoha és nevelt 

gyermek, örökbefogadó, mostoha és nevelőszülő. A házastárs egyeneságbeli rokona 

abban az esetben, ha a halál bekövetkezte előtt közös háztartásban éltek. 

 

 

(3)A támogatás mértéke 50.000 Ft elhunytanként. 

 

 

Nyugállományú köztisztviselők támogatása 

 

                                                             11 § 

 

 

(1)A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság 

alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető. 

 

(2)A szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében 

fedezetet biztosít. 

 

(3)Pénzbeli és természetbeni támogatások 

 

a. eseti szociális segély 

b. temetési segély 

c. kedvezményes étkeztetés 

 

 

12 § 

 

Az e rendeletben szereplő juttatások megállapításának részletes szabályait a jegyző a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatában állapítja meg.  

 

 

 

 

 

Záró rendelkezések 

 

      13 §  

 

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 
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(2)Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2003 (VIII.18.) rendelete a körjegyzőség hivatalának köztisztviselői közszolgálati 

jogviszonyának egyes kérdéseiről. 

 

 

 

 

          Jámbor Flórián sk                                                               dr. Hegyközi Béla sk 

              polgármester                                                                     címzetes főjegyző 

 

 

4. 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.  

 

Halász László és Halászné Gyöngyösi Mónika 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 

50/ 2015 (X.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Halász László és Halászné Gyöngyösi Mónika 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Halász 

László (szül.: Miskolc, 1976. 08. 15.  an.: Burai Marianna)   és  és Halászné Gyöngyösi 

Mónika (szül.: Miskolc, 1978. 09. 01.  an.: Magyar Katalin)  Bükkszentkereszt, Kossuth u. 

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

Négyszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2015. november 15.   

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Tóth Gergely és Tóth-Győri Orsolya szintén 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 

51/ 2015 (X.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Tóth Gergely és Tóth-Győri Orsolya kamatmentes kölcsöne 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  Tóth 

Gergely (szül.: Miskolc, 1980. 08. 27.  an.: Szögeczki Erzsébet) és Tóth-Győri Orsolya (szül.: 

Miskolc, 1983. 02. 17.  an.: Jámbor Dóra)  Bükkszentkereszt, Szabadság telep 5.   szám alatti 

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

forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2015. november 15.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 
5. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                                                   Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat valószínűleg adhat be pályázatot családi napközi 

otthon kialakítására. Ennek feltétele, hogy a pályázat beadásakor legyen az önkormányzat 

tulajdonában olyan ingatlan, amelyen ez megvalósítható. Jelenleg ilyen nincs, ezért vásárolni kell 

egyet, hogy pályázni lehessen.  

Sáth Péter építésszel és a jegyzővel három régi ház lett megtekintve. A Széchenyi utcai ház 

alapterülete kicsi (bővíteni is kellene), és a telek lejtése is kedvezőtlen.  

A Zrínyi utcai ház már nem biztos, hogy eladó, mert egy vevővel tárgyalnak. 

a Kölcsey utcai ház nagy alapterületű, nagy telek tartozik hozzá. Sáth Péter ezt a házat alkalmasnak 

találta családi napközi otthon kialakítására.  

Ezt követően a jegyző a volt szomszédtól olyan tájékoztatást kapott, hogy az ingatlanon talajvíz van. 

Esőzéskor a talajvíz emelkedik és elönti a pincét.  

 

A polgármester előadja, hogy ennek kapcsán megnézette a lakóházat Huszti Györggyel, aki a 

lakóházak szigetelésével is foglalkozik. A véleménye az, hogy a pincét kb 40 cm-rel le kell ásni, 

lebetonozni és leszigetelni. Ezeket a munkálatokat az önkormányzat is el tudja végezni. A szigetelést ő 

meg tudja oldani. Az összköltség néhány százezer forint.  

 

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy tudomása szerint a Bem utcán is van egy értékesítésre 

szánt ingatlan.  

 

Kérdésre Négyesi Bernadett képviselő előadja, hogy valóban az ő régi szülői házuk is eladó 4-5 M 

Ft-ért. 2/4 részben tulajdonos,  ¼ - ¼ részben az unokatestvére illetve a nagybátyja.  

A polgármester véleménye, hogy meg kell tekinteni ezt az ingatlant is.  
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A polgármester előadja, hogy a magyar nemzeti értékekről és hungaricumokról szóló 2012. évi 

XXX. törvény, valamint az ennek végrehajtására született a magyar nemzeti értékek és a 

hungaricumok gondozásáról szóló 114/ 2013 (IV. 16) Kormányrendelet alapján javasolja a települési 

értéktár bizottság létre hozását. A bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lennie.  

 

A bizottságba javasolja:  Telekes Józsefnét  

                  Telekes Antalnét  

                  Hegedűs Zsoltot   

                  Orliczki Attilát 

      Ladányi Endrénét.  

 

Várja a képviselők további javaslatait.  

 

Telekes Józsefné a bizottságba javasolja: Szőllősi Istvánnét, 

            Négyesi Bernadettet.  

 

Más javaslat, észrevétel nem volt.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/ 2015 (X. 29) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Települési értéktár Bizottság megválasztása 

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

Értéktár Bizottságba az alábbi személyeket választja: 

Telekes Józsefné          3557  Bükkszentkereszt, Rákóczi u. 9. sz.  

Telekes Antalné           3557  Bükkszentkereszt, Dózsa u. 3. sz.  

Hegedűs Zsolt              3557  Bükkszentkereszt, Széchenyi u. 32. sz.  

Orliczki Attila              3557  Bükkszentkereszt, Kossuth u. 49. sz.  

Ladányi Endréné          3557  Bükkszentkereszt, Béke u. 24. sz.  

Szőllősi Istvánné          3557  Bükkszentkereszt, Kossuth u. 38/1 

Négyesi Bernadett        3557 Bükkszentkereszt, Bem u. 9 sz.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester köszönetet mond mindazoknak akik segítettek a Gombafesztivál szervezésében, 

lebonyolításában. Az időjárás befolyásolta a vendégek számát, így a bevételt is, összességében azért 

jól sikerült.  

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a hagyományos idősek napja 2015. november 27-én 

kerül megrendezésre.  

Tájékoztatja a képviselőket, hogy a település 45 köbméter szociális célú tűzifát kap. A Répáshutai 

Erdészet ebben az évben nem, csak a jövő év elején  tudja biztosítani, ezért valószínűleg a Mocsolyási 

és a Lillafüredi Erdészetet is megkérdezi majd.  

 

A polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt 2016-2030 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.  

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

Javasolja a terv elfogadását.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53/2015.(X.29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz és szennyvíz) 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

ivóvíz és szennyvíz 2016-2030. évekre vonatkozó gördülő felújítási és pótlási tervét 

elfogadja. 

(a tervet a határozat melléklete tartalmazza) 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 
 

A polgármester előadja, hogy a tervezett önkormányzati kirándulásra 2015. november 20-21-22- én 

kerül sor. Szombaton Krakkó megtekintése a program, a szállás Zakopánében lesz. Kb. 25 fő 

részvételére van lehetőség. A szállítás 2 kisbusszal és a Ford Galaxyval történik. Kéri a képviselőket, 

hogy mihamarabb jelezzék részvételi szándékukat.  

 

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

 

 

     k. m. f.  

 

 

 

               Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

               polgármester      címzetes főjegyző 

 


