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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 2017. január 30. 

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 

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
2.) Köztisztviselői illetményalap megállapítása a Bükkszentkereszti Közös 

Önkormányzati Hivatalnál 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) Szervezeti és működési szabályzat módosítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

4.) Pályázat benyújtása önkormányzati utak karbantartásához szükséges munkagépek 

beszerzésére 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

5.) Védőnői pályázat kiírása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

6.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

1. Napirendi pont: Polgármester illetményének költségtérítésének megállapítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A jegyző előadja, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 71 §-át –mely a polgármesterek illetményét szabályozza- az Országgyűlés megváltoztatta.  

Változás, hogy az államtitkári illetményt kell alapul venni, melynek összege 997 170,- Ft.  

Az 501-1500 fő lakosságszámú település polgármesterének illetménye a fenti összeg 40 %-a, ami 

398 868,- Ft. A költségtérítés az illetmény 15 %-a, ami 59 830,- Ft. A törvény nem ad lehetőséget 

ettől eltérő szabályozásra. A polgármester bejelenti, hogy személyesen érintett.  

 

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

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

7/2017 (I.30) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2017. január 1. 

napjától  

Jámbor Flórián polgármester 

 

illetményét                  398 868,- Ft-ban 

költségtérítését              59 830,- Ft-ban 

 

állapítja meg.  

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: jegyző 

 

 

 

 

2. Napirendi pont: Köztisztviselői illetményalap megállapítása a Bükkszentkereszti 

Közös Önkormányzati Hivatalnál 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény lehetőséget ad a képviselő-testületnek 

arra, hogy az illetményalapot megemelje.  

Az illetményalap 2008 óta változatlanul 38 650,- Ft. A törvény 59 § (6) bekezdése szerint a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben, 2017 évben- az önkormányzat saját 

forrásai terhére- a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők 

vonatkozásában a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben 

foglaltaktól eltérően magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb 

illetmény nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre 

vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén 

pótlék nem fizethető.  

 

A polgármester előadja, hogy egy nagyobb mértékű emelést (45 000-50 000,- Ft) is ki tud 

gazdálkodni az önkormányzat. Figyelembe kell venni azt is, hogy az illetményalap 2008 óta 

nem változott.  



3 
 

Négyesi Bernadett képviselő véleménye, hogy a 10 000,- Ft-tal 48 650,- Ft-ra emeljék az 

illetményalapot.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester 50 000,- Ft-os illetményalapot javasol.  

 

Telekes Józsefné képviselő egyetért az 50 000,- Ft-os illetményalappal.  

 

A polgármester támogatja az illetményalap 50 000,- Ft-ra emelését.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2017 (I.30) önkormányzati rendelete 

a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

  

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire. 

 

 

2. § 

A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó illetményalap 50 000,- 

Ft, azaz Ötven-ezer forint.  

 

3. § 

  Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 Rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

 

             dr. Hegyközi Béla s. k.                                             Jámbor Flórián s. k.  

                címzetes főjegyző              polgármester  
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3. Napirendi pont: Szervezeti és működési szabályzat módosítása 

                                   Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

 

A jegyző javasolja, hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodással összhangban 

a testület módosítsa a szervezeti és működési szabályzatot.  

 

Ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2017. (…….) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 11   /2014. (XI.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

  

(TERVEZET) 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési szabályzatáról szóló 11 /2014. (XI.13) önkormányzat rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

 

1 § 

 

A rendelet VI. Fejezete: Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai az alábbi 

ponttal egészül ki:  

 

„11. Az önkormányzat kapcsolata a nemzetiségi önkormányzatokkal” 

 

 

2 § 

 

A rendelet az alábbi 71 /A § -sal egészül ki: 

 

71/A§ (1)  Az önkormányzat együttműködik a helyi nemzetiségi életkörülményeinek 

javítása, kulturális értékeinek megőrzése érdekében közvetlen választással létrehozott szlovák 

nemzetiségi önkormányzattal. 

 

(2) A települési nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés keretében a polgármester 

szükség szerint egyeztető megbeszélést kezdeményez a  nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 

(3) Az önkormányzat biztosítja a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat működési 

feltételeit a következő módon: 

a.       a közös önkormányzati hivatalban a nemzetiségi önkormányzat munkáját 

a nemzetiségi feladatokkal megbízott ügyintézők segítik, 
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b.      az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek 

összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását (gépelés, 

sokszorosítás, postázás stb.), 

c.       az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat üléseinek megtartásához a 

hivatalban helyiséget biztosít, továbbá külső helyszínen történő testületi ülés 

megszervezéséhez (pl. közmeghallgatás) igény esetén segítséget nyújt, 

d.      a közös önkormányzati hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzat 

gazdálkodásának végrehajtó szerve ellátja a gazdálkodási feladatokat. 

 

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontokban foglaltak részletes meghatározására az önkormányzat és 

a nemzetiségi önkormányzatok által kötendő együttműködési megállapodásban kerül sor. A 

megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 

 

3 § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 
                    Jámbor Flórián sk.                                 dr. Hegyközi Béla sk. 

                    polgármester             címzetes főjegyző 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2017. (I.30) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

 11   /2014. (XI.13) Önkormányzati Rendelet módosításáról 

  

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti 

és Működési szabályzatáról szóló 11 /2014. (XI.13) önkormányzat rendelete módosításáról a 

következőket rendeli el: 

 

 

1 § 

 

A rendelet VI. Fejezete: Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai az alábbi 

ponttal egészül ki:  
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„11. Az önkormányzat kapcsolata a nemzetiségi önkormányzatokkal” 

 

 

2 § 

 

A rendelet az alábbi 71 /A § -sal egészül ki: 

 

71/A§ (1)  Az önkormányzat együttműködik a helyi nemzetiségi életkörülményeinek 

javítása, kulturális értékeinek megőrzése érdekében közvetlen választással létrehozott szlovák 

nemzetiségi önkormányzattal. 

 

(2) A települési nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés keretében a polgármester 

szükség szerint egyeztető megbeszélést kezdeményez a  nemzetiségi önkormányzat elnökével. 

 

(3) Az önkormányzat biztosítja a helyi szlovák nemzetiségi önkormányzat működési 

feltételeit a következő módon: 

a.       a közös önkormányzati hivatalban a nemzetiségi önkormányzat munkáját 

a nemzetiségi feladatokkal megbízott ügyintézők segítik, 

b.      az önkormányzat biztosítja a nemzetiségi önkormányzat üléseinek 

összehívásával, lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátását (gépelés, 

sokszorosítás, postázás stb.), 

c.       az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat üléseinek megtartásához a 

hivatalban helyiséget biztosít, továbbá külső helyszínen történő testületi ülés 

megszervezéséhez (pl. közmeghallgatás) igény esetén segítséget nyújt, 

d.      a közös önkormányzati hivatal, mint a nemzetiségi önkormányzat 

gazdálkodásának végrehajtó szerve ellátja a gazdálkodási feladatokat. 

 

(4) A (3) bekezdés a)-d) pontokban foglaltak részletes meghatározására az önkormányzat és 

a nemzetiségi önkormányzatok által kötendő együttműködési megállapodásban kerül sor. A 

megállapodást szükség szerint, de évente legalább egyszer felül kell vizsgálni. 

 

3 § 

 

Záró rendelkezések 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

 

 
                    Jámbor Flórián sk.                                 dr. Hegyközi Béla sk. 

                    polgármester             címzetes főjegyző 

 

4.Napirendi pont: Pályázat benyújtása önkormányzati utak karbantartásához szükséges  

        munkagépek beszerzésére 

        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester előadja, hogy a Vidékfejlesztési Program Keretében pályázni lehet 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges munkagépek 

beszerzésére. Kis méretű munkagépek beszerzését támogatják. Nagyon jól lehetne 

hasznosítani ezeket a gépeket. 

Az önkormányzat az utak karbantartását, kisebb felújítását önállóan meg tudná oldani. 

 

Bükkszentkereszt Répáshutával és Tiszatarjánnal közösen nyújtaná be a pályázatot. A 

pályázható összeg konzorcium esetén 20 M Ft, melyhez 25 % önerőt kell biztosítani. 

 

Javasolja a támogatási igény benyújtását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2017 ( I.30.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: “A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető 

szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 

kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” 

jogcímre pályázat benyújtása 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, 

hogy a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, “A vidéki térségek 

kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, Külterületi helyi 

közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” jogcímre kiírt pályázatra az önkormányzat a 

Támogatási igényét benyújtsa. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázathoz az önerőt 

biztosítja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény benyújtására. 

 

Felelős:   Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

5.Napirendi pont: Védőnői pályázat kiírása 

          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Tóth Katalin védőnő Nyíregyházára költözik, 

ezért február végéig áll fenn a munkaviszonya.  

 

Javasolja a védőnői pályázat kiírását.  

 

Ismerteti a pályázati kiírás tervezetét.  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  

területi védőnő 

munkakör betöltésére 

 

(TERVEZET) 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű,  GYED-en lévő területi védőnő munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep utca 17. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3559 Répáshuta, Kossuth utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.31) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői 

feladatok, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX. 3) Nm rendeletben foglalt 

óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatot ellássa. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, védőnői szakképesítés, 

-  főiskola, védőnői oklevél, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az 

eljárásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián polgármester nyújt, a 46/ 390-

120, 113 mellék telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

    - Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 229/2017 , valamint a munkakör megnevezését: területi 

védőnő. 

- Elektronikus úton Jámbor Flórián polgármester részére a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com E-

mail címen keresztül 

- Személyesen: Jámbor Flórián polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth utca 24. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www. bukkszentkereszt.hu - 2017. február 8. 

  

 

 



9 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2017 (I.30) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Védőnői pályázat kiírása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

megüresedő védőnői állásra pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata  

területi védőnő 

munkakör betöltésére 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű,  GYED-en lévő területi védőnő munkába állásáig tartó közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Szabadság-telep utca 17. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3559 Répáshuta, Kossuth utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004 (V.31) ESzCsM rendeletben meghatározott védőnői 

feladatok, valamint az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997 (IX. 3) Nm rendeletben foglalt 

óvodai és iskolaegészségügyi védőnői feladatot ellássa. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

- Főiskola, védőnői szakképesítés, 

-  főiskola, védőnői oklevél, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, három 

hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az 

eljárásban résztvevők megismerhetik 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 24. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián polgármester nyújt, a 46/ 390-

120, 113 mellék telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

    - Postai úton, a pályázatnak a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata címére történő 

megküldésével (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: 229/2017 , valamint a munkakör megnevezését: területi 

védőnő. 

- Elektronikus úton Jámbor Flórián polgármester részére a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com E-

mail címen keresztül 
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- Személyesen: Jámbor Flórián polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, 

Kossuth utca 24. . 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatot Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 www. bukkszentkereszt.hu - 2017. február 8. 

  

Határidő: 2017. 01. 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

6.Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

       Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Rákóczi Szövetség levelét.  

 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

 

A polgármester előadja, hogy a Rákóczi Szövetség programjaival évtizedek óta elősegíti a 

Kárpát-medencei magyarság identitásának megőrzését. Javasolja, hogy az önkormányzat 

támogassa a szövetséget.  

 

Telekes Józsefné képviselő is javasolja a támogatást, ami lehet akár 200 000,- Ft is.  

 

Orliczki Attila képviselő 30 000,- Ft támogatást javasol.  

 

Galuska Balázs és Szolnoki Csaba képviselők javaslata 100 000,- Ft.  

 

A jegyző előadja, hogy a Rákóczi Szövetséget 2010-ben Magyar Örökség díjjal tüntették ki. 

Vezetője dr. Hazlzl József 2016-ban Tőkés díjat kapott.  

 

A polgármester 100 000,- Ft támogatást javasol.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/ 2017 (I.30) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 

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

Szövetséget (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. emelet 1. ) 100 000,- Ft-al azaz 

Egyszázezer forinttal támogatja.   

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester ismerteti a Medicopter Alapítvány levelét.  

 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  
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A polgármester javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogassa az 

alapítványt.  

 

Telekes Józsefné képviselő 30 000,- Ft körüli támogatást javasol.  

 

A polgármester javasolja, hogy a korábbi években hasonló összegekkel támogatták az 

alapítványt. 30 000,- Ft támogatást javasol.  

 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2017 (I.30) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Medicopter Alapítvány támogatása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Medicopter Alapítvány (1083 Budapest, Rákóczi u. 51. ) részére 50 000,- Ft azaz Ötvenezer 

forint támogatást nyújt.  

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Kórház 

levelét.  

(Jegyzőkönyv 3. számú melléklete) 

 

Telekes Józsefné képviselő 20 000,- Ft pénzbeli támogatást javasol.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester is 20 000,- Ft támogatást javasol.  

 

A polgármester egyetért a javaslatokkal.  

 

 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2017 (I.30) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház támogatása 

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

Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Kórházat (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-

76) 20  000,- Ft azaz Húszezer forint értékű jegyvásárlással támogatja.  

 

Határidő: 2017. március 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy a DIGI TV kábelhálózatán nem üzemeltethető a helyi Falu-tv. 

Erdődi Géza felvette a kapcsolatot a Miskolci Irány tévével. Részükről hajlandóság 
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mutatkozik, hogy a bükkszentkereszti hirdetéseket térítésmentesen megjelenítik. A hirdetések  

a teljes régióban (Bükkszentkereszten is) láthatók. További egyeztetések lesznek.  

 

A polgármester előadja, hogy át kell gondolni, hogy a Kék Sólyom Vendégház és a Rusztik 

Étterem milyen formában üzemeljen a későbbiekben. 

A Kék Sólyom Vendégházat az önkormányzati tulajdonú Kft Horváth Zsolt vezetésével 

üzemelteti. 17 szálláshely van, a ház igényesen fel lett újítva. Az első teljes  évben a bevétel 

elmaradt a  várakozásoktól, és a Mária-kövek pihenő üzemeltetése is egyelőre veszteséges, de 

ott a fő szempont a mosdó (WC) kérdés rendezése volt.  A Kft-nek jelenleg 600 000,- Ft 

bérleti díj tartozása van az önkormányzat felé, amit nem tud kiegyenlíteni. Erre is megoldást 

kell találni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester javaslata, hogy a vendégházban bővíteni kellene a 

szolgáltatásokat. A 17 ágy elosztása sem ideális, ezért szobákat külön-külön nem kellene 

kiadni, hanem a vendégházat egy-egy társaságnak.  

 

A polgármester előadja, hogy a bérleti díjat is csökkenteni lehetne, illetve Horváth Zsolt az 

önkormányzat alkalmazásába kerülne, így az ő bére nem terhelné a Kft-t. A Rusztik étterem 

jövőjét is át kell gondolni, milyen formában lehetne a legjobban hasznosítani. Egy igényes 

étterem kialakításához komoly összegeket kellene befektetni.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester szerint az egyik lehetséges megoldás az lenne, 

hogy ott is szálláshelyek lennének kialakítva. A Kék Sólyom Vendégházzal együtt egy 

autóbusznyi csoportot is tudnának fogadni.  

 

A polgármester előadja, hogy ezekre a problémákra vissza kell térni, és megtalálni a legjobb 

megoldást.  

 

 

 

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

 

 

 

k. m. f. 

 

 

 

      Jámbor Flórián sk.             dr. Hegyközi Béla sk. 

         polgármester                                                                 címzetes főjegyző 
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