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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 2016. április 12. 

napján 17.00 órakor    tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

    Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla   címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:                    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

Napirendi pontok:  

 

1. Lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

2.  Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának    

     jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3. Csapadékvízhálózat tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

4. Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A napirendet a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1. Napirendi pont: Lakossági víz – és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat 

benyújtása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt. tájékoztatását a 2016. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének feladatairól. 

(jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 

 

A képviselő-testületnek arról kell határoznia, hogy a szolgáltató által kidolgozott fajlagos 

költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási pályázat benyújtását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

  
  

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2016 (IV.12) Önkormányzati Határozata 
Tárgy: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatási pályázat benyújtása 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolgáltató által kidolgozott, a 

támogatási pályázatban közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul 

veszi a támogatási pályázat benyújtását. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási pályázat benyújtásával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

2. Napirendi pont: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás megkeresését. 

(jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

Javasolja a határozat meghozatalát. 

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

17/2016.(IV.12) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításának 

jóváhagyása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat 

egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendelet Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának Közgyűlése általi megalkotásához történő hozzájárulásra és a következő 

határozatot hozza: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Társulási Megállapodás 10.13. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú 

önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendeletet megalkossa. 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 
3. Napirendi pont: Csapadékvízelvezetés tervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása 

  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a TOP-2.1.3-15 számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra –

fejlesztések „ című pályázati felhívásra az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani csapadékvíz 

hálózat építésére, felújítására.  

 

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 4 cégtől lett kérve árajánlat az alábbi 

tartalommal:  

 

 

Ajánlatkérő: 
Név: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
Cím: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24 
E-mail: bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com 
Képviselő neve: Jámbor Flórián 
 
Ajánlatot adó szervezet: 
Név:   
Cím:  
E-mail:   
Képviselő:   
 
A beszerzés tárgya: Magyarország Kormányának „TOP-2.1.3-15” számú „Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívás keretein belül  település csapadékvíz hálózatának 
engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése 
 
 
Feladatok ütemezése: 
 
I. ütem: 
A tervezéshez szükséges helyszíni bejárások és egyeztetések megtartása 
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A fejlesztés védőterületének és a nyomvonalának meghatározása 
Átnézetes helyszínrajzok készítése (védőterület és a nyomvonal feltűntetése) 
Részletes műszaki leírás készítése a pályázati felhívás előírásait figyelembe véve 
Tervezői költségbecslés készítése 
Fotódokumentáció készítése a meglévő állapotról 
 
II. ütem: 
Engedélyes tervdokumentáció elkészítése 
Szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése (pl.: TVT, befogadói nyilatkozatok, tervezői 
nyilatkozatok) 
Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elindítása 
 
III. ütem: 
Vízjogi létesítési engedélyezési eljárás során az esetleges hiánypótlások kezelése 
Kiviteli tervdokumentáció elkészítése 
 
Határidők:  
I. Ütem: 2016. április hó 15. nap. 
II. ütem: Támogató döntés alapján támogatási szerződés hatályba lépését követő 90. napon belül  
III. ütem: Vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedését követő 30. napon belül 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és határideje:  
Cím:3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. 
E-mail: bukkszentkereszt.hivatal@gamil.com 
Határidő: 2016. 04. 05. 
 
Az ajánlatok benyújtásának módja: Postai úton zárt borítékban vagy e-mailen 
 
Az ajánlatok bontása és értesítés: Az ajánlatok beérkezését követő 5 munkanapon belül 
 
Az ajánlatok értékelésének szempontja: legalacsonyabb összegű árajánlat 
 
 
Egyéb feltételek: 
Környezetvédelmi előírások 
- a szolgáltatás teljesítése során csak azok a dokumentumok kerüljenek kinyomtatásra, 
amelyek nyomtatott változatát a KSZ kéri, vagy ill. a Megbízott és a Megbízó dokumentálási rendje 
minimálisan előírja, vagy a szerződés teljesítéséhez feltétlenül elengedhetetlen – és természetesen 
azok is a minimálisan szükséges példányszámban 
- a dokumentumok nyomtatását kétoldalasként kell végezni  
- A használt lapokat szelektáltan gyűjti, a tonereket, tintapatronokat újratölteti.  
- a teljesítés során a helyszíni értekezletek és konzultációk számát a teljesítéshez szükséges 
minimális számra kell csökkenteni az utazás miatti CO2 kibocsátás minimalizálása érdekében.  Az 
utazások csökkentése érdekében az információ és adatáramlásnak a Megbízó és a Megbízott között 
elektronikus formában kell történnie. 
- A projektgazdának szánt küldeményeket postán kell küldeni. 
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Kérjük, hogy ajánlatukat az alábbi megbontásban szíveskedjenek benyújtani: 
 
 

 Nettó Ft ÁFA Bruttó Ft 

I. ütem    

II. ütem    

III. ütem    

ÖSSZESEN:    

 
 
Várjuk megtisztelő ajánlatukat! 
 
Kelt: Bükkszentkereszt. 2016. 03. 30 
  
Tisztelettel: 
 
 
                                                                                ………………………………………… 
                                                                                              Jámbor Flórián 
 
                                                                                              Ajánlatkérő 
 
 

A négy cég neve, címe: 

 

1. Szinay –féle Bt 

    3528 Miskolc, Alföldi u. 3.  

 

2. Nóvia Mérnöki Iroda Kft 

   3529 Miskolc, Perczel Mór u. 4. sz.  

 

3.Euroközmű Kft 

   3532 Miskolc, Kilencedik u. 5/A  Fsz/3.  

 

4.Transdowell Zrt 

    3527 Miskolc, Tüzér u. 12.  

 

 

Valamennyi cég a kitűzött határidőig benyújtott pályázatot.  

 

A polgármester ismerteti a pályázatokat.  

 

1. Szinay –féle Bt 

    3528 Miskolc, Alföldi u. 3.  

 

Az ajánlatot a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.  

 

2. Nóvia Mérnöki Iroda Kft 

   3529 Miskolc, Perczel Mór u. 4. sz.  

 

Az ajánlatot a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.  
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3.Euroközmű Kft 

   3532 Miskolc, Kilencedik u. 5/A  Fsz/3.  

 

Az ajánlatot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.  

 

 

4.Transdowell Zrt 

    3527 Miskolc, Tüzér u. 12.  

 

Az ajánlatot a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.  

 

A polgármester megállapítja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot (900 000,- Ft + 243 000,- Ft ÁFA = 

1 143 000,- Ft)  a Transdowell Zrt adta.  

 

Javasolja a Transdowell Zrt ajánlatának elfogadását.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2016.(IV.12) Önkormányzati Határozata 

 
Tárgy: Csapadékvíz hálózatának engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére benyújtott 

ajánlatok elbírálása 

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

hálózatának engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésével a legalacsonyabb ajánlatot 

adott 900 000,- Ft + 243 000,- Ft ÁFA= 1 143 000,- Ft) Transdowell Zrt –t (3527 Miskolc, Tüzér u. 

12.) bízza meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2016. április 17. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

 

4. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Miskolci Mentőállomás támogatási kérelmét.  

 

(Jegyzőkönyv 7. számú melléklete) 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester javasolja, hogy az önkormányzat 50 000,- Ft-tal 

támogassa a mentőállomás működését.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

19/2016.(IV.12) Önkormányzati Határozata 

 
 

Tárgy: Miskolci Mentőállomás támogatása 

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

Mentőállomás műszer beszerzését 50 000,- Ft-tal azaz Ötvenezer forinttal támogatja.  

 

Határidő: 2016. május 12. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Bükkszentkereszti Polgárőr Egyesület vezetésében 

változás következett be.  

A taggyűlés Valent László helyett Jászka Józsefet választotta meg elnöknek (parancsnoknak). Az 

elnökség további két tagjának Solymosi Konrád Ferencet és Tolnai Pétert választották.  

Az ellenőrző bizottság tagjai: Jámbor Flórián 

             Petőfi József 

             Csipkés László 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti az RTL KLUB javaslatát.  

 

(Jegyzőkönyv 8. számú melléklete) 

 

A polgármester nem javasolja az ajánlat elfogadását.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően a polgármester ismerteti Papp Zsolt kérelmét.  

 

(Jegyzőkönyv 9. számú melléklete) 

 

Véleménye szerint a kérelemben foglaltak teljesíthetők.  

 

A jegyző véleménye is az, hogy a felsorolt ingatlanok besorolását módosítani lehet. Egyébként is 

esedékes a helyi építési szabályzat felülvizsgálata.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

A polgármester előadja, hogy ennek megfelelően tájékoztatja a kérelmezőt.  

 

A polgármester előadja, hogy a kultúrközpont kialakítására az előzetes tájékoztatásnál kisebb 

összegre lehet benyújtani a pályázatot, ami bruttó 50 M Ft. Az egyeztetések eredményeként sikerült 

elérnie, hogy maximum nettó 65 M Ft lehet a felső határ. Erre elkészült a költségvetés is. Ennek 

megfelelően a tartalmat is csökkenteni kellett de ez nem érinti az alapkoncepciót.  

A szabadtéri színpad a megadott formában elkészül, alatta öltözővel, WC-vel. Valamint elkészül a 

második szintre tervezett fűthető vizesblokk is. Változás, hogy a színpadra nem közvetlenül, hanem 

kívül oldalról lehet felmenni.  

A térkő burkolat elmarad, viszont megvalósul a kandelláberes világítás. Lelátó csak második harmadik 

szint közötti  mezsgyében lesz kialakítva.  

A szennyvízelvezetés és a csapadékvízelvezetés ki lesz építve.  

Főbb elemeiben az eredeti elképzelés valósul meg, de a 65 M Ft-os felső határ miatt csökkenteni 

kellett a tartalmakat.  
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A polgármester előadja, hogy információi szerint pályázni lehet településképet meghatározó 

önkormányzati tulajdonú épületek felújítására.  

Lehetőség lesz pályázni az ifjúsági tábor és az étterem felújítására.   

 

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

 

 

A polgármester előadja, hogy a Bükkszentkereszt Községért Közalapítvány  működését helyre 

kívánja állítani. Felvette a kapcsolatot Lerch Ernővel , az alapítvány elnökével, hogy az ezzel 

kapcsolatos ügyintézésben vegyen részt. A képviselő-testületnek a soron következő ülésen döntéseket 

kell hoznia az alapítvány tisztviselőivel  kapcsolatosan. Szükséges megválasztani  a közalapítvány 

kuratórium elnökét , tagjait és felügyelő bizottsági tagjait.    

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

     Jámbor Flórián  sk.                                                                        dr. Hegyközi Béla sk. 

      polgármester                                                                                     címzetes főjegyző 

 

 


