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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. szeptember 

19. 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 

    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: 

 

1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet megvitatása 

            Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

2.) Bükkszentkereszt Község településképi védelméről szóló rendelet megvitatása 

 Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

3.) Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

4.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási igény benyújtása 

       Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

5. ) Támogatási igény benyújtása az önkormányzat rendkívüli támogatására 

             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

6.) Első lakáshoz jutáshoz beadott támogatási igény elbírálása 

             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

7.) Papné Hegedűs Ludmilla részletfizetés iránti kérelmének elbírálása 

             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 



2 
 

8.) Helyi építési szabályzat módosításának megvitatása 

          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

9.) Aktuális kérdések megvitatása 

          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

 

A napirendet a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  

 

  

1. Napirendi pont: Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 

rendelet megvitatása 

            Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felügyeleti jogkörében eljárva elvégezte a megyében működő helyi önkormányzatok 

egészségügyi tárgyú rendeleteinek átfogó ellenőrzését. Ennek alapján szakmai 

segítségnyújtást és javaslattételt adott az egészségügyi tárgyú önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata tárgyában.  

Elkészült a rendelet tervezet, mely véleményezésre meg lett küldve a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézetnek. 

 

A jegyző ismerteti a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményét.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

 

A jegyző ismerteti a rendelet tervezetét.  

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2016.(……...) Önkormányzati Rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Bükkszentkereszt község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra 
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Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

A körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17. 

A körzet fióktelephelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

3.§ 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 

keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye:  

Felnőtt háziorvosi ügyelet: Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 

Egyetemi Oktató kórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 

Gyermek háziorvosi ügyelet: Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi 

Központ Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.   

4.§ 

 

Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

A körzet székelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17. 

A körzet fióktelephelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

5.§  

 

 

1. Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. 

A fogorvosi körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17.  

 

 

2. Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy 

fogorvosi körzetet alkot. 

 

3. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Miskolci Semmelweis Ignác     

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit KFT 3529 Miskolc, Csabai 

kapu 9.-11.  …………………….. 

 

4. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye:  Miskolci 

Semmelweis Ignác     Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit KFT 3529 

Miskolc, Csabai kapu 9.-11.  …………………….. 

  

 

6.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 

3557 Bükkszentkereszt, Szabadság telep 16. szám alatti székhelyen és a  3559 Répáshuta, 

Kossuth u. 2. sz. alatti fióktelephelyen biztosítanak.  

7. § 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata biztosítja az önkormányzatok között született 

megállapodás alapján Répáshuta község közigazgatási területére a házi orvosi, védőnői és 

iskola-egészségügyi ellátást a 3559 Répáshuta Kossuth u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelőben, a  
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a fogorvosi feladatok ellátását a 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság telep 17. sz. alatti 

székhelyen.  

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

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

2. Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának   az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló  9/ 2002 (XII. 12)  Képviselő-testületi 

rendelete. 

 

 

 Jámbor Flórián sk.                                       Dr. Hegyközi Béla sk. 

    polgármester                                                  címzetes főjegyző   
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A …../2016.(……….) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

( TERVEZET) 

 

mely létrejött egyrészről Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (székhelye: 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Jámbor Flórián 

polgármester, 

 

másrészről Répáshuta Község Önkormányzata (székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. , 

a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Erdős Tamás polgármester (a továbbiakban 

együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. 

törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg. 

 

1) A bükkszentkereszti fogorvosi, háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet 

működési (ellátási) területe Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja Répáshuta község teljes területét 

is. Répáshuta Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az 

egészségügyi alapellátási körzetellátást. 

 

 2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 

17.  A házi orvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás helye Répáshuta településen   3559 

Répáshuta, Kossuth u. 2. alatti fióktelephely.  

 

 

 

3) A Megállapodás 2016. …….…. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 

módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges. 

 

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a 

Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A 

Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad 

akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 

Bükkszentkereszt, 2016. ….. 

 

                Jámbor Flórián                                                     Erdős Tamás 

                 polgármester                                                         polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

        dr. Hegyközi Béla 

                                                                                             címzetes főjegyző   
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Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a lakosság részéről nagyon sok panaszt 

hallani a fogorvosi ellátással kapcsolatban. Ebben mindenképpen tenni kell valamit.  

 

Más észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2016.(IX.19) Önkormányzati Rendelete 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. 

törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért 

felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

A rendelet hatálya 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed Bükkszentkereszt község közigazgatási területén területi ellátási 

kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi 

körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint 

az iskola-egészségügyi ellátásra 

 

 

Az alapellátás körzetei 

2.§ 

 

Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot. 

A körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17. 

A körzet fióktelephelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  

 

3.§ 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés 

keretében látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye:  

Felnőtt háziorvosi ügyelet: Misek Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és 

Egyetemi Oktató kórház 3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11. 

Gyermek háziorvosi ügyelet: Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi 

Központ Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.   

4.§ 

 

Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot. 

A körzet székelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17. 

A körzet fióktelephelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2.  
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5.§  

 

 

5. Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot. 

A fogorvosi körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 17.  

 

 

6. Bükkszentkereszt község teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy 

fogorvosi körzetet alkot. 

 

7. A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Miskolci Semmelweis Ignác     

Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit KFT 3529 Miskolc, Csabai 

kapu 9.-11.  …………………….. 

 

8. A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye:  Miskolci 

Semmelweis Ignác     Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit KFT 3529 

Miskolc, Csabai kapu 9.-11.  …………………….. 

  

 

6.§ 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 

3557 Bükkszentkereszt, Szabadság telep 16. szám alatti székhelyen és a  3559 Répáshuta, 

Kossuth u. 2. sz. alatti fióktelephelyen biztosítanak.  

7. § 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata biztosítja az önkormányzatok között született 

megállapodás alapján Répáshuta község közigazgatási területére a házi orvosi, védőnői és 

iskola-egészségügyi ellátást a 3559 Répáshuta Kossuth u. 2. sz. alatti háziorvosi rendelőben, a  

a fogorvosi feladatok ellátását a 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság telep 17. sz. alatti 

székhelyen.  

 

Záró rendelkezések 

7.§ 

 

3. Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

4. Hatályát veszti Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának   az egészségügyi 

alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló  9/ 2002 (XII. 12)  Képviselő-testületi 

rendelete. 

 

 

 Jámbor Flórián sk.                                        dr. Hegyközi Béla sk. 

    polgármester                                                  címzetes főjegyző   
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A 7/2016.(IX.19) önkormányzati rendelet 1. melléklete 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

 

mely létrejött egyrészről Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (székhelye: 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Jámbor Flórián 

polgármester, 

 

másrészről Répáshuta Község Önkormányzata (székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. , 

a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Erdős Tamás polgármester (a továbbiakban 

együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint: 

 

Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. 

törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 

törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 

313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg. 

 

1) A bükkszentkereszti fogorvosi, háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet 

működési (ellátási) területe Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  szóló önkormányzati rendeletben 

meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja Répáshuta község teljes területét 

is. Répáshuta Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az 

egészségügyi alapellátási körzetellátást. 

 

 2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep 

17.  A házi orvosi, védőnői és iskola-egészségügyi ellátás helye Répáshuta településen   3559 

Répáshuta, Kossuth u. 2. alatti fióktelephely.  

 

 

 

3) A Megállapodás 2016. …….…. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás 

módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges. 

 

4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a 

Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A 

Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad 

akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 

Bükkszentkereszt, 2016. ….. 

 

                Jámbor Flórián                                                     Erdős Tamás 

                 polgármester                                                         polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

        dr. Hegyközi Béla 

                                                                                             címzetes főjegyző   



9 
 

2. Napirendi pont: Bükkszentkereszt Község településképi védelméről szóló 

rendelet megvitatása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző előadja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62 § (6) bekezdés 3. és 7. pontjának és a 6/A § (2) bekezdésének 

figyelembevételével elkészült Bükkszentkereszt Község településképi védelméről szóló 

rendelet tervezete.  

 

A jegyző ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

…/2016. (……..) Önkormányzati Rendelete 

Bükkszentkereszt Község településképi védelméről 

 

TERVEZET 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Bükkszentkereszt közigazgatási területén 

jelen rendeletben szereplő esetekben: 

a) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységet végez a 2. § - ban foglaltak szerint, 

b) épület rendeltetését módosítja a 3. § - ban foglaltak szerint, 

c) reklámhordozót helyez el, valamint ilyen céllal felületet alakít ki az 4. § - ban foglaltak 

szerint. 

 

2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

2. § 

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül 

a) helyi védett épület esetében az épület tartószerkezetét nem érintő 

aa) épület felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

ab) épület homlokzatának megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, 

homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a 

homlokzat felületképzésének megváltoztatása, 

ac) égéstermék-elvezető kémény létesítése, átépítése, 

ad) épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet 

építése, átalakítása, 
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ae) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, 

homlokzaton való elhelyezése; 

b) épület homlokzatának megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró 

cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása  

helyi védett területen, műemléki környezetben.  

c) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása; 

d) nettó 20,0 m
2
 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 

kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése; 

e) nettó 50 m
3
 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem 

meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése; 

f) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása, 

amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 

fa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 

fb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot; 

g) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m
3
 vagy annál kisebb térfogatú 

ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 

tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez 

szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése; 

h) a bruttó 50,0 m3 – nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb 

magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése; 

i) közterületi kerítés és azzal egybeépített építmények építése, átépítése esetén. 

 

3. § 

 

A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 

meglévő 

építmények rendeltetésének módosítása esetén, amennyiben 

a)         az új rendeltetés szerinti területhasználat telepengedélyezési eljárás 

lefolytatását teszi szükségessé, vagy 

b)         a rendeltetés módosítás lakó, kereskedelmi, szolgáltató, raktár vagy 

üdülő rendeltetést érint. 

 

4. § 

 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni amennyiben a reklám, 

reklámhordozó felülete összességében az 1 m
2
-t meghaladja. 

(2) A reklám, reklámhordozók kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat 

és követelményeket a helyi építési szabályzat határozza meg. 

 (3) Amennyiben a reklám, reklámhordozó közterületre kerül, a közterület-használati 

engedély csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés 

tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések 

figyelembevételével adható ki. 

 

3. A településképi bejelentés eljárási szabályai 

5. § 

 

(1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell 

mellékelni. 
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(2) A bejelentési eljárást megelőzően a polgármester kérésre konzultációs lehetőséget 

biztosít az azt kezdeményező részére. 

(3) A polgármester döntését a főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 

 

6. § 

 

 (1) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó 

elhelyezését vagy rendeltetésmódosítást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a 

bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha 

a)         a bejelentés megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (2) bekezdésben 

meghatározott, továbbá a jelen rendeletben előírt követelményeknek, 

b)         a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó elhelyezése, 

illetve rendeltetésmódosítás megfelel a településrendezési eszközökben, egyéb 

vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, 

c)         a tervezett építési tevékenység, illetve reklám, reklámhordozó 

illeszkedik a településképbe, 

d)         a tervezett rendeltetésmódosítás illeszkedik környezetébe, valamint a 

határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem zavarja, 

nem korlátozza. 

(2) A 2-4. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti igazolás 

birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha 

ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó 

elhelyezése vagy rendeltetésmódosítás megkezdését és – a megtiltás indokainak 

ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli 

elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha 

a) a bejelentés nem felel meg a Kormányrendelet 23. § (2) bekezdésben 

meghatározott, továbbá a jelen rendeletben előírt követelményeknek, 

b) a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó elhelyezése, illetve 

rendeltetésmódosítás nem felel meg a településrendezési eszközökben, egyéb 

vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, 

c) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám, reklámhordozó nem illeszkedik a 

településképbe, 

d) a tervezett rendeltetésmódosítás nem illeszkedik környezetébe, illetve ha a 

bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a 

környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos 

használatát nem zavarja, nem korlátozza. 

(4) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a 

tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 példány záradékkal 

ellátott tervet a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. 

(5) Az igazolás hatálya a tevékenység megkezdésére vonatkozóan 2 év, amely két 

alkalommal további 1-1 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a tevékenység a 

vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt 

előírásoknak továbbra is megfelel. 

 

7. § 
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(1) A polgármester településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésében 

foglaltak megszegése, illetve a bejelentés elmulasztása esetén - az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló törvényben és a Kormányrendeletben meghatározottak 

szerint - településképi kötelezés alkalmazásának van helye. 

(2) A polgármestere településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági 

döntéssel elrendelheti 

a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, 

b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. 

(3) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e 

magatartás elkövetőjével szemben a polgármester 50.000 forintig terjedő bírságot szabhat 

ki. 

 

4. Záró rendelkezések 

8. § 

 

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

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

                          Jámbor Flórián sk.    dr. Hegyközi Béla sk. 

                                 polgármester                                                     címzetes főjegyző 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja: 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

8/2016. (IX.19) Önkormányzati Rendelete 

Bükkszentkereszt Község településképi védelméről 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdésének 3. és 7. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el. 

1. Általános rendelkezések 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki Bükkszentkereszt közigazgatási területén 

jelen rendeletben szereplő esetekben: 

a) törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött 

építési tevékenységet végez a 2. § - ban foglaltak szerint, 
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b) épület rendeltetését módosítja a 3. § - ban foglaltak szerint, 

c) reklámhordozót helyez el, valamint ilyen céllal felületet alakít ki az 4. § - ban foglaltak 

szerint. 

 

2. A településképi bejelentési eljárás alkalmazási köre 

2. § 

 

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül 

a) helyi védett épület esetében az épület tartószerkezetét nem érintő 

aa) épület felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, 

ab) épület homlokzatának megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, 

homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a 

homlokzat felületképzésének megváltoztatása, 

ac) égéstermék-elvezető kémény létesítése, átépítése, 

ad) épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet 

építése, átalakítása, 

ae) szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, 

homlokzaton való elhelyezése; 

b) épület homlokzatának megváltoztatása, utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró 

cseréje, homlokzatfelület színezése, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása  

helyi védett területen, műemléki környezetben.  

c) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása; 

d) nettó 20,0 m
2
 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű 

kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése; 

e) nettó 50 m
3
 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem 

meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése; 

f) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása, 

amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg 

fa) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m, 

fb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot; 

g) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m
3
 vagy annál kisebb térfogatú 

ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot 

tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez 

szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése; 

h) a bruttó 50,0 m3 – nél nem nagyobb térfogatú vagy a 1,5 m-nél nem mélyebb 

magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése; 

i) közterületi kerítés és azzal egybeépített építmények építése, átépítése esetén. 

 

3. § 

 

A jelen rendelet előírásai szerint településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni 

meglévő 

építmények rendeltetésének módosítása esetén, amennyiben 

a)         az új rendeltetés szerinti területhasználat telepengedélyezési eljárás 

lefolytatását teszi szükségessé, vagy 

b)         a rendeltetés módosítás lakó, kereskedelmi, szolgáltató, raktár vagy 

üdülő rendeltetést érint. 
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4. § 

 

(1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni amennyiben a reklám, 

reklámhordozó felülete összességében az 1 m
2
-t meghaladja. 

(2) A reklám, reklámhordozók kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat 

és követelményeket a helyi építési szabályzat határozza meg. 

 (3) Amennyiben a reklám, reklámhordozó közterületre kerül, a közterület-használati 

engedély csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés 

tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések 

figyelembevételével adható ki. 

 

3. A településképi bejelentés eljárási szabályai 

5. § 

 

(1) A településképi bejelentési eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – 

papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell 

mellékelni. 

(2) A bejelentési eljárást megelőzően a polgármester kérésre konzultációs lehetőséget 

biztosít az azt kezdeményező részére. 

(3) A polgármester döntését a főépítész szakmai álláspontjára alapozza. 

 

6. § 

 

 (1) A polgármester a tervezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó 

elhelyezését vagy rendeltetésmódosítást – kikötéssel vagy anélkül – tudomásul veszi és a 

bejelentőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti, ha 

a)         a bejelentés megfelel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (2) bekezdésben 

meghatározott, továbbá a jelen rendeletben előírt követelményeknek, 

b)         a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó elhelyezése, 

illetve rendeltetésmódosítás megfelel a településrendezési eszközökben, egyéb 

vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, 

c)         a tervezett építési tevékenység, illetve reklám, reklámhordozó 

illeszkedik a településképbe, 

d)         a tervezett rendeltetésmódosítás illeszkedik környezetébe, valamint a 

határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos használatát nem zavarja, 

nem korlátozza. 

(2) A 2-4. § szerinti tevékenység a bejelentés alapján – az (1) bekezdés szerinti igazolás 

birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével – megkezdhető, ha 

ahhoz más hatósági engedély nem szükséges. 

(3) A polgármester megtiltja a bejelentett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó 

elhelyezése vagy rendeltetésmódosítás megkezdését és – a megtiltás indokainak 

ismertetése mellett – figyelmezteti a bejelentőt a tevékenység bejelentés nélküli 

elkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeire, ha 

a) a bejelentés nem felel meg a Kormányrendelet 23. § (2) bekezdésben 

meghatározott, továbbá a jelen rendeletben előírt követelményeknek, 
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b) a tervezett építési tevékenység, reklám, reklámhordozó elhelyezése, illetve 

rendeltetésmódosítás nem felel meg a településrendezési eszközökben, egyéb 

vonatkozó rendeletekben foglalt előírásoknak, 

c) a tervezett építési tevékenység, illetve reklám, reklámhordozó nem illeszkedik a 

településképbe, 

d) a tervezett rendeltetésmódosítás nem illeszkedik környezetébe, illetve ha a 

bejelentés és az ahhoz csatolt dokumentáció nem igazolja, hogy az új rendeltetés a 

környező ingatlanok, valamint a határoló közterületek rendeltetésszerű és biztonságos 

használatát nem zavarja, nem korlátozza. 

(4) A településképi bejelentés tudomásul vételét tartalmazó igazolást, illetve a 

tudomásulvétel megtagadását tartalmazó határozatot, továbbá 1 példány záradékkal 

ellátott tervet a polgármester a bejelentés megérkezésétől számított 8 napon belül adja ki. 

(5) Az igazolás hatálya a tevékenység megkezdésére vonatkozóan 2 év, amely két 

alkalommal további 1-1 évvel meghosszabbítható, abban az esetben, ha a tevékenység a 

vonatkozó településrendezési eszközökben, egyéb vonatkozó rendeletekben foglalt 

előírásoknak továbbra is megfelel. 

 

7. § 

 

(1) A polgármester településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésében 

foglaltak megszegése, illetve a bejelentés elmulasztása esetén - az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló törvényben és a Kormányrendeletben meghatározottak 

szerint - településképi kötelezés alkalmazásának van helye. 

(2) A polgármestere településképi kötelezés formájában önkormányzati hatósági 

döntéssel elrendelheti 

a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetését, 

b) a helyi építészeti értékvédelemmel összefüggő kötelezettségek teljesítését. 

(3) A településképi kötelezettségek megszegése és végre nem hajtása esetén e 

magatartás elkövetőjével szemben a polgármester 50.000 forintig terjedő bírságot szabhat 

ki. 

 

4. Záró rendelkezések 

8. § 

 

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

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követő ügyekben kell alkalmazni. 

 

 

                          Jámbor Flórián sk.    dr. Hegyközi Béla sk. 

                                 polgármester                                                     címzetes főjegyző 
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3. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica pályázathoz 

                              Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat csatlakozzon 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2016.(IX.19) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

 

Bükkszentkereszt 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: 2016. október 3. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

4.Napirendi pont: Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatási 

igény  

benyújtása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 

2015. évi C törvény 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok támogatási fejezet 18. pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatási igényt nyújthatnak be. Bükkszentkereszt legfeljebb 198 köbméter szociális 

tűzifára nyújthat be igényt. Ehhez 251 460,- Ft saját forrást kell biztosítani.  

Javasolja az igény benyújtását.  

 

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

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38 /2016. (IX.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet, IX. Helyi önkormányzatok 

támogatásai fejezet 18. pontja alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

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

kér. 
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A támogatás igénybevételéhez az önkormányzat 251 460,- Ft összegű saját forrást biztosít. 

 

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

 

Határidő: 2016.szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

5. Napirendi pont: Támogatási igény benyújtása az önkormányzat rendkívüli  

                            támogatására 

     Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 

évi C. törvény 3 melléklet III. pontja alapján támogatási igény nyújtható be az önkormányzat 

rendkívüli támogatására. Javasolja a támogatási igény benyújtását.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39/2016 (IX.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatása 2016. évi igénylése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet III. 1 

pontja szerint támogatási igényt kíván benyújtani.  

 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

6. Napirendi pont: Első lakáshoz jutáshoz beadott támogatási igény elbírálása 

                          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 
Ezt követően a polgármester előadja, hogy az első lakáshoz jutás támogatásról szóló 15/2014 

(XI.27) önkormányzati rendelet alapján egy kérelem érkezett lakóház felújításához.  

 

Kiss László és Krajnyák Erika nyújtott be kérelmet, ami a rendeletben foglalt feltételeknek megfelel.  

 

A polgármester javasolja a kamatmentes kölcsön megadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

40/ 2016 (IX.19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Kiss László és Krajnyák Erika kamatmentes kölcsöne 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Kiss László (szül.: 

Püspökladány, 1974. 12. 27. an.: Virágos Margit,) és Krajnyák Erika (szül.: Kazincbarcika, 1980. 11. 

07. an.: Nyikos Erzsébet) Bükkszentkereszt, Táncsics u. 44. sz. alatti lakosok  részére lakóház 

felújításához 10 év lejárati időre  400 000,- Ft azaz Négyszázezer forint kamatmentes kölcsönt biztosít.  

 

Határidő: 2016. október 15.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

7. Napirendi pont: Papné Hegedűs Ludmilla részletfizetés kérelmének elbírálása 

                          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy Pap Csaba és papné Hegedűs Ludmilla által az 

önkormányzattól bérelt lakást kiürítette, mivel a bérleti szerződés közös megegyezéssel meg 

lett szüntetve. 250 000,- Ft összegű lakbérhátralékuk maradt. Kérik, hogy a tartozást 2016. 

december 31. napjáig részletekben fizethessék meg.  

A polgármester javasolja a részletfizetés megadását az alábbi ütemezés szerint: 

 

2016. év 09. hó   50 000,- Ft 

2016. év 10 hó    50  000,- Ft 

2016. év 11 hó  100 000,- Ft 

2016. év 12 hó    50 000,- Ft.  

Összesen:          250 000,- Ft 

 
Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 
 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

41/ 2016 (IX. 19) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Pap Csaba lakbértartozása részletfizetés engedélyezése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Pap Csaba 

részére az elmaradt 250 000,- Ft megfizetésére részletfizetést engedélyez az alábbiak szerint:  

 

2016. év 09. hó   50 000,- Ft 

2016. év 10 hó    50  000,- Ft 

2016. év 11 hó  100 000,- Ft 

2016. év 12 hó    50 000,- Ft.  

Összesen:          250 000,- Ft 

 

Amennyiben a havi részletek befizetése határidőre nem történik meg, úgy az egész tartozás 

esedékessé válik.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

8.) Napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat módosításának megvitatása 

           Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester előadja, hogy konzultál Klein György építésszel és a rendezési terv 

módosítása még kiegészülhet néhány változtatással.  

- Táncsics utcai falusias lakóterületen (409/1, 411, 412 hrsz ingatlanok) a beépíthetőség 

20 %- ról 30 %-ra történő növelése  

- A HÉSZ 16 § (1) bekezdés kiegészítése 10 000 négyzetméter feletti telkek 2000 

négyzetméterig beépíthetőek a beépítettség mértékének megtartása mellett.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

42/2016. (IX.19) Önkormányzati  határozata: 

 

Tárgy: Döntés Településrendezési Terv módosításáról  

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester előterjesztése 

alapján megtárgyalta a Településrendezési Terv módosításáról szóló javaslatot, és az alábbi 

változtatási szándékokat támogatja: 

 a Táncsics utcai falusias lakóterületen (409/1, 411, 412 hrsz. ingatlanok) a 

beépíthetőség 20%-ról 30%-ra történő növelése. 

 A HÉSZ 16.§ (1) bekezdés kiegészítése: 10.000 m
2
 feletti telkek 2.000 m

2
-ig 

beépíthetőek a beépítettség mértékének megtartása mellett. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező 

Kft-vel a kapcsolatot és járjon el az ügyben. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: 2016. december 31. 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti Újvári Andor főépítész előterjesztését, melyet a 

jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmaz.  

 

Javasolja a határozat meghozatalát.  

 

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

 
Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

43/2016 (IX.19) Önkormányzati határozata 

 
 

Tárgy: Bükkszentkereszt község településrendezési eszközeinek módosítása 

Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az 

alábbi döntést hozta: 

 

1. A Képviselő-testület a BNP-nek a hatályos településrendezési eszközök 0101, 0102 hrsz.-ú 

és 0103 hrsz.-ú ingatlanokat érintő módosítására irányuló kérelmét támogatja, hogy  

 a módosítás során en az övezeti határ módosuljon; 

 az érintett terület különleges terület oktatási-kutatási, turisztikai övezetként legyen 

szabályozva; 

 a megengedett legnagyobb beépítettség aránya 30 %-ra, a megengedett 

legnagyobb beépítési magasság 7,5 m-re, a beépítési mód  szabadonállóra, a  
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minimális telekterület nagysága 600 m²-re, a legkisebb zöldfelület aránya 40 %,-

ra, a közművesítettség mértéke teljes közművesítéssel legyen szabályozva 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a dokumentumok elkészítésére vonatkozó tervezői 

szerződést a tervezővel kösse meg.   

3. Bükkszentkereszt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a BNP igazgatóság tervezett 

fejlesztését megismerve - nyilatkozza, hogy a fejlesztés eredményekként legalább 15 új 

munkahely létesül.  

 

                                                                  Felelős: polgármester, jegyző 

 

                                                                       Határidő: Folyamatos 

 

 

9.Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja,  hogy rendben folynak az előkészületek a 2016. október 8-9. napján 

megrendezésre kerülő gombanapokra. Lükő Péter szponzorok segítségével 600 kg gombát 

biztosít. Ebből a rekordkísérlethez kb. 400 kg gombára lesz szükség. A következő két hétben 

még sok feladat lesz, de minden időben készen lesz.  

 

A polgármester előadja, úgy tervezi, hogy az Idősek Napját 2016. november 25. napján lehet 

megrendezni.  

 

 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

          Jámbor Flórián sk.    dr. Hegyközi Béla sk. 

               polgármester                                                         címzetes főjegyző 


