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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. június 28. 

napján 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 

     

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

Hiányzik:                    Négyesi Bernadett                  képviselő 

                                     Telekes Józsefné                     képviselő 

 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1.) Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata 

            Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

2.) A közterülethasználati díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) Aktuális kérdések megvitatása 

Jámbor Flórián polgármester 

 

A napirendet a képviselő-testület változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadja.  

 

 

1. Napirendi pont: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata 

    Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
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A jegyző ismerteti a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatalnak az építésügyi tárgyú 

rendeletek felülvizsgálata tárgyában küldött szakmai segítségnyújtást és javaslattételét.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

A jegyző előadja, hogy a helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról már döntött a képviselő-testület. 

Egyéb építési tárgyú rendelete az önkormányzatnak nincs. Az Országgyűlés elfogadta a településkép 

védelméről szóló T/10728 számú törvényjavaslatot. Véleménye, hogy ezen törvény esetleg egyéb 

jogszabályok figyelembe vételével, amennyiben szükséges vagy célszerű, akkor a képviselő-testület 

alkossa meg a rendeletet. A jelenlegi ülésen ennek megfelelően hozzon határozatot. A polgármester 

egyetért a javaslattal.  

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30 / 2016 (VI.28) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata   nem rendelkezik egyéb építési tárgyú rendeletekkel. 

Amennyiben szükséges a törvényi előírásoknak és egyéb jogszabályoknak megfelelően rendeletet 

alkot. A rendelet előkészítésével megbízza a jegyzőt.  

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

2. Napirendi pont: A közterülethasználati díjakról szóló önkormányzati rendelet  

                            felülvizsgálata 

        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester javasolja a közterülethasználati díjakról szóló rendelet módosítását az 

alábbiak szerint.  

 

Jelenlegi díjak:  

 

Sor-

szám 

A közterület-használat 

Jogcíme 

Összeg 

összesen 

10. Autóversenyek esetén személygépkocsik 

parkolási díja 

 

500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

4 500,- Ft/nap  

6 000,- Ft /2 nap 

8 000,- Ft /nap 

12 000,- Ft / 2 nap 

12 500,- Ft / nap 

18 000,- Ft / 2 nap 

16 000,- Ft /nap 

24 000,- Ft/ 2 nap 
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Javasolt díjak:  

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

5 000,- Ft/nap   

7 000,- Ft /2 nap  

10 000,- Ft /nap  

14 000,- Ft / 2 nap  

15 000,- Ft / nap  

21 000,- Ft / 2 nap  

20 000,- Ft /nap  

28 000,- Ft/ 2 nap  

 
 

 

A jegyző előadja, hogy a 10/1991 (IX.12) önkormányzati rendelet legutóbbi módosítása óta 

megváltoztak a jogalkotásra és jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályok. Ennek 

figyelembe vételével a jogszabály címe illetve a felhatalmazói és hatásköri jogszabályok sem 

megfelelők.  

Ezeket módosítani nem lehet.  

 

Javasolja új rendelet alkotását és a régi hatályon kívül helyezését.  

 

Ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016 (……) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról 
  

TERVEZET 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.)  pontjában  meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

1 §. 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község közigazgatási területére terjed ki. 

 

 

                                                                    2 §. 
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Az alkalmazott díjtételeket a melléklet tartalmazza. 

 

3 §. 

Amennyiben a közterületet többféle jogcímen használják, akkor az ott gyakorolt egyes 

tevékenységekre megállapított díjtételek közül a legmagasabbat kell alkalmazni. 

 

                                                                     4 §. 

A közterület-használati díj befizetése csekken történik. 

 

5.  §. 

 

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

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

10/1991 (IX. 12.) rendelete a közterület-használati díjak megállapításáról 

 

 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                              dr. Hegyközi Béla sk. 

                        polgármester                                                  címzetes főjegyző  
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M E L L É K L E T 
 

A közterület-használati díjtételek megállapításáról 
 

 
Sor-

szám 

A közterület-használat 

Jogcíme 

Összeg 

összesen 

1.  Önálló hírdetőberendezés, vitrin 

(függőleges felületre) 

 
                330,- Ft/m

2
/hó 

 
 

2.  Nem működő vállalkozások 

- hirdető berendezése, hirdetőtáblája 

 
               330,- Ft/m

2
/hó 

  

3.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi,  

- szeszárusítás esetén 

- szeszárusítás nélkül 

 
 

               410,- Ft/m
2
/nap 

              280,- Ft/m
2
/nap/kedvezm. 

     

4.  Pavilonok 

 

- amennyiben szeszes italt nem árusít 

   1215 Ft/m
2
/hó                                                                                                                             

          

  
 
  975,- Ft/m

2
/hó/kedvezmény 

 

5.  Építési munkával kapcsolatos 

építőanyag 

 
 

               200,- Ft/m
2
/hó 

6. Teher- és különleges gépjárművek és 

vontatványaik elhelyezése, 

gépjárművenként és vontatványonként 

 
 

               260,- Ft/m
2
/hó 

7. Vendéglátóipari előkert 
   490,- Ft/m

2
/hó 

 

8. Mutatványos tevékenység 
 
  150,- Ft/m

2
/nap 

 

9. Sport és kulturális rendezvények               ingyenes 

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

5 000,- Ft/nap   

7 000,- Ft /2 nap  

10 000,- Ft /nap  

14 000,- Ft / 2 nap  

15 000,- Ft / nap  

21 000,- Ft / 2 nap  

20 000,- Ft /nap  

28 000,- Ft/ 2 nap  
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 Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2016 (VI.28) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.)  pontjában  meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

1 §. 

 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község közigazgatási területére terjed ki 

 

                                                                    2 §. 

 

Az alkalmazott díjtételeket a melléklet tartalmazza. 

 

3§. 

 

Amennyiben a közterületet többféle jogcímen használják, akkor az ott gyakorolt egyes 

tevékenységekre megállapított díjtételek közül a legmagasabbat kell alkalmazni. 

 

                                                                     4 §. 

 

A közterület-használati díj befizetése csekken történik. 

 

5  §. 

 

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

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

10/1991 (IX. 12.) rendelete a közterület-használati díjak megállapításáról 

 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                              dr. Hegyközi Béla sk. 

                        polgármester                                                  címzetes főjegyző  
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M E L L É K L E T 
 

A közterület-használati díjtételek megállapításáról 

 

 
Sor-

szám 

A közterület-használat 

Jogcíme 

Összeg 

összesen 

6.  Önálló hírdetőberendezés, vitrin 

(függőleges felületre) 

 
                330,- Ft/m

2
/hó 

 
 

7.  Nem működő vállalkozások 

- hirdető berendezése, hirdetőtáblája 

 
               330,- Ft/m

2
/hó 

  

8.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi,  

- szeszárusítás esetén 

- szeszárusítás nélkül 

 
 

               410,- Ft/m
2
/nap 

              280,- Ft/m
2
/nap/kedvezm. 

     

9.  Pavilonok 

 

- amennyiben szeszes italt nem árusít 

   1215 Ft/m
2
/hó                                                                                                                             

          

  
 
  975,- Ft/m

2
/hó/kedvezmény 

 

10.  Építési munkával kapcsolatos 

építőanyag 

 
 

               200,- Ft/m
2
/hó 

6. Teher- és különleges gépjárművek és 

vontatványaik elhelyezése, 

gépjárművenként és vontatványonként 

 
 

               260,- Ft/m
2
/hó 

7. Vendéglátóipari előkert 
   490,- Ft/m

2
/hó 

 

8. Mutatványos tevékenység 
 
  150,- Ft/m

2
/nap 

 

9. Sport és kulturális rendezvények               ingyenes 

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

5 000,- Ft/nap   

7 000,- Ft /2 nap  

10 000,- Ft /nap  

14 000,- Ft / 2 nap  

15 000,- Ft / nap  

21 000,- Ft / 2 nap  

20 000,- Ft /nap  

28 000,- Ft/ 2 nap  
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3.Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

       Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy Császári József azzal a javaslattal kereste meg, hogy az önkormányzat 

vásároljon egy használt panorámabuszt a helyi turisztikai programok bővítésére. Fő állásban ő 

szervezné és bonyolítaná le ezeket a programokat. Jelenleg van egy kb. 20 éves 17 személyes 

Mercedes, melynek ára 270 000,- Ft, de jelenleg ki van vonva a forgalomból. A jármű eléggé 

megviselt állapotban van, a forgalomba helyezésének komoly költségei lennének. Véleménye szerint 

az önkormányzat erre nem tud álláshelyet biztosítani.  

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy Császári József őt is megkereste. A nyári 

időszakban az ifjúsági táborban nyaralók köréből tud csoportokat szervezni, de ez csak a gépjármű 

fenntartására elég. Ennek a programnak a beindítása több millió forintot igényelne, a kihasználtság 

nem biztosítaná, hogy nyereséges legyen.  

A polgármester előadja, hogy ennek megfelelően tájékoztatja Császári Józsefet.  

Ezt követően a polgármester megköszöni minden képviselő munkáját, hogy a Kemencés 

Napok sikeres lebonyolításában közreműködtek. Az elmúlt évhez képest összességében több 

volt a látogató.  

 

A polgármester előadja, hogy 2016. július 9-10-én kerül megrendezésre az Országos 

Gyógynövény Napok.  

Lopes Szabó Zsuzsával volt némi nézeteltérése az árusok számát illetően, de végül az 

önkormányzat érdekei érvényesültek.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a gyógynövénynapok és a 

gombanapok látogatottsága igen nagy. A Kemencés Napokra kevesebben jönnek. Javasolja, 

hogy a tavaszi-koranyári időszakban 2 rendezvény legyen összefogva.  

 

A polgármester előadja, hogy ezt a javaslatot érdemes átgondolni.  

 

A polgármester előadja, hogy a pályázatok folyamatosan kerülnek beadásra (iskola, 

tornaterem, orvosi rendelő, kultúrközpont stb) Eddig nyolc pályázat került beadásra. Civil 

szervezetek részére jelennek meg pályázatok, ahol akár több 10 M Ft-os támogatáshoz lehet 

jutni. Az iskolai alapítványnak úgy tűnik, hogy ebben a körben biztos lesznek pályázati 

lehetőségei.  

 

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

 

 

 

 

                k. m. f.  

 

 

 

               Jámbor Flórián sk.     dr. Hegyközi Béla sk. 

               polgármester      címzetes főjegyző 

 


