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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. június 22. 

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:         Galuska Balázs                       képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

 

 

Meghívottként:          Kovácsné Erdődi Ildikó          főtanácsos 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        Kovácsné Erdődi Ildikó főtanácsos 
2.) Óvodavezetői pályázat kiírása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos 

feladatok 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

            4. ) Aktuális kérdések megvitatása 

      Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  
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1. Napirendi pont:  Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 

                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

         Kovácsné Erdődi Ildikó főtanácsos 

 

 

 Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy az önkormányzat 2013. június 13. napján 

fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, mely öt évre szól. Az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 31 § (4) bekezdése szerint s 

tervet kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felülvizsgálni. A második kétéves 

felülvizsgálat jelenleg esedékes.  

 

Kovácsné Erdődi Ildikó főtanácsos előadja, hogy esélyegyenlőségi referensként sikeres 

együttműködést valósított meg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mentorával, így 

elkészült a felülvizsgált esélyegyenlőségi program egységes szerkezetben. A hiányzó és 

aktuális adatok feltöltésre kerültek. A határidők felülvizsgálata is megtörtént. A tervezett 

intézkedések és a pályázatok útján elérendő fejlesztési célok összhangba kerültek. Az 

intézkedések egy részének a határideje hosszabbításra került. A helyzetelemzésben is 

változtatás történt néhány helyen. Az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatának mentorálásával 

megbízott társadalmi kapcsolatokért felelős referens a tervet áttanulmányozta, és az általa 

megadott instrukciók alapján a terv javítása, kiegészítése megtörtént. Ennek alapján javasolta 

a képviselő-testület elé terjeszteni.  

 

Jámbor Flórián polgármester ismerteti az esélyegyenlőségi programot.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

 

A polgármester javasolja a felülvizsgált esélyegyenlőségi program elfogadását.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36/2017 (VI.22) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Az önkormányzat esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Bükkszentkereszt Helyi Esélyegyenlőségi Programját az ismertetett tartalommal 

elfogadja. 

 

(a programot a határozat melléklete tartalmazza) 

 

Határidő: azonnal, folyamatos 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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2. Napirendi pont: Óvodavezetői pályázat kiírása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy 2017. augusztus 15. napján lejár az óvodavezető 

megbízása, ezért pályázatot kell kiírni. Ismerteti a pályázat tervezetét. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

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

pályázatot hirdet 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha  

 

óvodavezető 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16. -2022. augusztus 1 -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32. 

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

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, tekintettel a 2011. évi 

CXC. törvényben valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a 

végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakra biztosítja az 

intézmény működését. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

                        

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus, intézményvezetői 

szakképzettség, 

         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus 

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása, szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség 

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem 

áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezelésére, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek a vállalásáról, 

amennyiben pályázatának zárt tárgyalását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozat 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 
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A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián polgármester 

nyújt, a 46/ 390-120, 113 mellék -os 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: 999 , valamint a beosztás 

megnevezését: óvodavezető. 

         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 pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik. Ezt követően dönt Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

         www. bukkszentkereszt. hu - 2017. június 29. 

         Oktatási és Kulturális Közlöny 

 

 

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

 

 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2017 (VI.22) Önkormányzati Határozata 

Tárgy: a Bükkszentkereszti Szlovál Nemzetiségi Óvoda és Konyha óvodavezetői 

állására pályázat kiírása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi óvoda és Konyha óvodavezetői állására 

pályázatot ír ki az alábbi tartalommal: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

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

pályázatot hirdet 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha  

 

óvodavezető 

beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

                        

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 16. -2022. augusztus 1 -ig szól. 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 32. 
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A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, tekintettel a 2011. évi 

CXC. törvényben valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a 

végrehajtásáról szóló 368/ 2011 (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakra biztosítja az 

intézmény működését. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

 

                        

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus, intézményvezetői 

szakképzettség, 

         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat, 

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus 

szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagyonnyilatkozat 

tételi eljárás lefolytatása, szlovák nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség 

 

        

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz, végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, 90 napnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem 

áll foglalkozás gyakorlásától eltiltás alatt, nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a 

pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezelésére, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek a vállalásáról, 

amennyiben pályázatának zárt tárgyalását kéri, az erre vonatkozó nyilatkozat 

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 4. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jámbor Flórián polgármester 

nyújt, a 46/ 390-120, 113 mellék -os 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: 999 , valamint a beosztás 

megnevezését: óvodavezető. 

         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 pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők 

véleményezik. Ezt követően dönt Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a megbízásról. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 



6 

 

         www. bukkszentkereszt. hu - 2017. június 29. 

         Oktatási és Kulturális Közlöny 

 

 

Határidő: 2017. június 25. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

3. Napirendi pont: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással  

         kapcsolatos feladatok 

                 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

A polgármester előadja, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2017. Június 13. napján ülést tartott. Az 

ülésen sor került a társulási  megállapodás módosítására. Ismerteti a módosító okiratot.  

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
 

 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

a 2016. március 23. napján kelt és az 1/2017. (III.23.) Társulási Tanácsi határozattal 

elfogadott Társulási Megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

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

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. A Társulási Megállapodás 6.2. pontjának a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6.2. A Társulás önkormányzati feladatként ellátandó alaptevékenysége: 

a.)  a térség hulladékgazdálkodási tevékenységének javítását előmozdító 

együttműködés, 

b.) a települések hulladék gyűjtésének, szállításának, kezelésének és 

ártalmatlanításának a kölcsönös érdekeltségen alapuló koordinálása,  

c.) a települések hulladékgazdálkodásának javítása érdekében a szükséges 

tanulmányok elkészíttetése, 

d.) a térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének megvalósítása, 

(pályázatok benyújtása, menedzselése, a beruházások lebonyolítása, a szükséges 

kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötése, felügyelete)  

e.) a hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátása – hulladékkezelési közszolgáltatás 

szervezése, fenntartása (e körben a Társulásban résztvevő önkormányzatok 

kölcsönös együttműködésével az önkormányzatok közigazgatási területeit átfogó, 

térségi, regionális, korszerű hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetése és 

fejlesztése, mely magában foglalja a szilárd települési hulladék vegyes és 

szelektív gyűjtését, válogatását, újrahasznosítását a válogatási 

maradványanyagok korszerű, az EU szabályozásnak megfelelő lerakón való 

elhelyezését)” 

 

2. A Társulási Megállapodás 7.3.2. v) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„7.3.2. Szervezeti, gazdasági, jogi területen: 

 

v) hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezését.” 

 

3. A Társulási Megállapodás 8.2.1., 8.2.4. és 8.2.5. pontjainak helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

 

„8.2. Szerződő felek a fentiek szerint közös tulajdonukba került vagyonelemek 

üzemeltetése vonatkozásában (birtoklás, használat, hasznosítás) az alábbi tényeket 

rögzítik, illetve az alábbiakban állapodnak meg. 

 

8.2.1. A Tagok megállapítják, hogy a kötelező önkormányzati feladatként előírt 

települési szilárdhulladék kezelésére vonatkozó kötelezettségük ellátása során a jelen 

Társulási Megállapodás alapján egységes hulladékkezelési alrendszert működtetnek a 

települési szilárdhulladék lerakása (Hejőpapi hulladéklerakóban történő elhelyezése), 

illetve a Projekt I keretében létesített szelektív hulladékgyűjtő szigetek, valamint a 

létesített 3 db hulladékudvar működtetése, valamint a Projekt II., a Projekt II. 

megvalósításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése tárgyú projekt, 

valamint a Projekt III., és a Projekt III. megvalósításához szükséges kiegészítő 

eszközök beszerzése tárgyú projekt, keretében megvalósuló vagyon használata 

során. 

 

8.2.4. Amennyiben a vagyon használata, üzemeltetése, működtetése nem a 

közszolgáltató javára alapított vagyonkezelői jogviszony alapján biztosított, olyan 

mértékű bérleti díjak kerülnek meghatározásra, amelyek a Projektekre vonatkozó 

támogatási szerződések eltérő rendelkezése hiányában elégséges forrásként szolgálnak 

legalább: 

a) az 1. pont szerinti támogatással létrejött hulladékkezelő alrendszerek (lerakó, 

hulladékudvar, gyűjtőszigetek) megújítására, pótlására, a lerakóval kapcsolatos 

rekultivációs és monitorizálási költségek fedezésére, az üzemeltetés ellenőrzésének 

költségeire.  

b) a 2. pont szerinti támogatással létrejött szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére, illetve a 

vegyesen gyűjtött települési szilárdhulladékok mechanikai előkezelésére. 

c) a 4., valamint 5. pont szerinti támogatással létrejövő eszközök megújítására, 

pótlására, fenntartására.  

 

8.2.5. Amennyiben a vagyon használata, üzemeltetése, működtetése nem közszolgáltató 

javára alapított vagyonkezelői jogviszony alapján biztosított, a bérleti és egyéb díjak 

mindenkor a gesztor önkormányzat által létesített elkülönített számlára kerülnek 

megfizetésre, de az a tagoknak a lakosságszám-arányos közös tulajdonába kerül. Ezen 

számlán képződő pénzügyi források felhasználása célhoz kötött, illetve ezen pénzügyi 

forrásokkal kapcsolatos döntési jog végső soron a Társulási Megállapodás rendelkezése 

hiányában a közös tulajdonra vonatkozó szabályok szerint a tagokat illeti.” 

 

4. A Társulási Megállapodás 8.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„8.3. A Tagok rögzítik, hogy a közszolgáltatási szerződést a Társulás jogosult megkötni 

minden társult Tagra kiterjedő érvénnyel és hatállyal, az átruházott hatáskör 

keretében.” 

 

5. A Társulási Megállapodás 11.3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„11.3.4. A Társulási Tanács ülést az elnök legalább 5 nappal korábban írásban – 

akadályozatása valamint távolléte esetén az alelnök, együttes akadályozatásuk esetén a 

korelnök – hívja össze.” 

 

6. A Társulási Megállapodás 11.3.9. pontja az alábbi ponttal egészül ki: 

 

„11.3.9. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

  

 l) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kijelölése és a közszolgáltatási 

szerződés jóváhagyása.” 

 

 

 

7. A Társulási Megállapodás 11.4.3. pontja az alábbi ponttal egészül ki:  

 

„11.4.3. A Társulási Tanács elnöke a Társulás ügyeinek vitele keretében: 

 

p) aláírja azokat a szerződéseket, amelyeknél a kötelezettségvállalás mértéke 

nem haladja meg az 5.000.000,-Ft-ot.” 

 

8. A Társulási Megállapodás 8.8. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti 

egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 

 

Záradék: Jelen Társulási Megállapodás módosítás 2017. augusztus 1. napján lép 

hatályba.  

 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosító 

okiratát a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa ……......…. számú határozatával 2017. június ….. napján fogadta el. 

 

Miskolc, 2017. június ….. 

 

 

Dr. Kriza Ákos 

                elnök  

 

 

 

A polgármester javasolja a módosítás elfogadását, egyben az egységes szerkezetbe 

foglalt társulási megállapodást.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38/2017 (VI.22) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának jóváhagyása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

"Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2017. 

június 13. napján a 13/2017. (VI.13.) TT határozattal elfogadott tartalommal jóváhagyja 

a határozat 1. számú melléklete szerinti Módosító Okiratot, egyúttal jóváhagyja a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodás aláírására. 

 

 

Felelős:    Polgármester 

Határidő:    8 napon belül 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a társulás tájékoztatását a működési 

hozzájárulásról.  

 

Tájékoztatás 
 

 

Tárgy: A társult települési önkormányzat működési hozzájárulása 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! 

Tisztelt Polgármester Asszony, Úr! 

 

 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

(továbbiakban: Társulás) 2017. március 23. napján tartotta alakuló ülését, amelyet követően a 

Társulást a Magyar Államkincstár 2017. április 1. napjával bejegyezte a közhiteles 

törzskönyvi nyilvántartásába.  

 

A Társulás 2017. június 13. napján megtartásra került ülésén egyrészt módosította a Társulási 

Megállapodást, mivel a hulladékgazdálkodási integráció megvalósítása érdekében szükséges, 
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hogy a Társulás legyen jogosult az új hulladékgazdálkodási közszolgáltató kijelölésre, 

valamint a közszolgáltatási szerződés megkötésére.  

A Társulás másik napirendi pontként elfogadta a Társulás 2017. évi költségvetését. A 

Társulás 2017. évi működési bevételei között eredeti előirányzatként 28.810.000,-Ft került 

megtervezésre, mely összeg a társult települések lakosságszáma arányában megfizetett 

működési hozzájárulásból tevődik össze. 

 

Tekintettel arra, hogy a korábban működő Konzorcium a Társulás megalakulásával jogi 

szempontból vagyonközösségnek tekinthető, ezért a költségvetés bevételi forrásának alapját a 

vagyonközösség vagyona képezi. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:78 

§ (2) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatok működési hozzájárulása tekintetében 

valamennyi társult önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott rendelkezésének 

megfelelő döntése szükséges. 

 

A Társulási Megállapodás 10.5. pontjában foglaltakra figyelemmel, lakosságszám arányában 

került meghatározásra az egyes önkormányzatokat terhelő működési hozzájárulás 

megállapítása, amely valamennyi társult önkormányzat döntése nyomán a 

vagyonközösségben rendelkezésre álló pénzösszegből kerül finanszírozásra.  

 

A Társulás költségvetésében meghatározott feladatok a kiadási oldalon csak akkor 

teljesíthetők, ha Társulás bevétele a fentiek figyelembe vételével a rendelkezésre áll.  

 

A fentiekben leírtak alapján kérem, hogy minden társult önkormányzat a 

vagyonrendeletében foglaltaknak megfelelően szíveskedjen a mellékelten megküldésre 

kerülő határozati javaslatot elfogadni és a döntését követően Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részére megküldeni.  

  

Miskolc, 2017. június 20. 

 

Tisztelettel: 
Miklós Béláné s.k. 

       aljegyző 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39 /2017 (VI.22) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére 

működési hozzájárulás biztosítása 

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 12/ 2017 (VI.13)  TT határozatában 

megállapított  144 050, -Ft-ot működési hozzájárulásként Miskolc Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás részére biztosítsa. 

 

Felelős:    Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:    azonnal 
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2.  Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban 

megjelölt működési hozzájárulás pénzügyi alapjaként a 37 települési önkormányzat 

osztatlan közös vagyonát jelöli meg.  

Felelős:    Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:    azonnal 

 

3. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesterét, hogy a 4. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése esetén 

gondoskodjon arról, hogy a vagyonközösség bankszámlájáról kerüljön átutalásra a 

28.810.000,-Ft a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére. 

 

Felelős:    Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere 

Határidő:   minden önkormányzat jóváhagyása után 8 nappal 

 

 

4. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő testülete kijelenti, hogy a 

határozat 1-3. pontjaiban meghozott döntések hatályosulása feltételének tekinti, hogy a 

vagyonközösségben részt vevő valamennyi önkormányzat ugyanezeket a döntéseket 

meghozza és a határozat kivonata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

részére megküldésre kerüljön.  

 

Felelős:    Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:   minden önkormányzat jóváhagyása után 

 

 

 

4. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A polgármester előadja, hogy az ERGO-Európai Regionális Szervezet az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében együttműködési megállapodást ajánl 

az önkormányzatnak.  

 

Ismerteti az együttműködési megállapodás tervezetét.  

 

 

 

 

Együttműködési megállapodás  

 

 

A megállapodás az alábbi szervezetek között létesül: 
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Támogatást igénylő:   ERGO-Európai Regionális Szervezet 

Székhely:    1052 Budapest, Kálvin tér 5. 

Adószám:     18716896-1-41 

Aláírásra jogosult képviselője:  Ékes Ilona 

 

 

 

Intézmény/szervezet neve:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhely:    3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  

OM azonosító:   Nem releváns 

Adószám:     15348953-2-05 

Aláírásra jogosult képviselője: Jámbor Flórián 
 
(továbbiakban: Felek). 

 

Jelen együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 

felek kijelentik, hogy a Felhívás tartalmát megismerték. Felek kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy támogatási igénylés megvalósítására irányuló támogató döntés 

esetén, a projekt céljainak megvalósítása érdekében, a megvalósítás időtartama alatt 

együttműködnek. 

 

A támogatási igénylés címe (támogatási kérelemben rögzített projekt cím): 

Női Erőforrás 

 

Az együttműködés tárgyát képező támogatható tevékenység megnevezése és rövid 

leírása:  

A közreműködés a női és a munkáltatói célcsoportok bevonásában. Külön felkérés 

alapján közreműködés a kommunikációs aktivitások, szemléletformáló 

tevékenységekben. Közreműködés a projekt által gyűjtött jó példák feltárásában és 

közreadásában. 

 

Jelen Megállapodás nem lép hatályba, ha a támogatási igénylés nem részesül 

támogatásban.  
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A Felek a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt írják alá. 

 

             Támogatást igénylő: 

 

 

.............................................. 

Név 

.............................................. 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

2017…….. 

               Együttműködő szervezet: 

 

 

.............................................. 

Név 

.............................................. 

Szervezet 

 

 

P.H. 

 

Aláírás dátuma: 

 

2017…….. 

  

 

A polgármester javasolja az együttműködési megállapodás megkötését.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40/2017 (VI. 22) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Együttműködési megállapodás kötése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

ismertetett tartalommal együttműködési megállapodást köt az ERGO-Európai 

Regionális Szervezettel (1052, Budapest, Kálvin tér 5. adószám: 18716896-1-41)  

Az együttműködési megállapodást a határozat melléklete tartalmazza.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására.  

Határidő: 2017. július 15. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy a Bükkszentkereszti Sportkör a Magyar 

Labdarúgó Szövetségtől 2 171 031,- Ft Tao támogatásban részesült sportfejlesztési 

programjának megvalósítására.  
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Ennek keretében történik meg a sportöltöző felújítása. A támogatás a beruházás 70 %-a, 

amit a sportkörnek kell biztosítania. A sportkör legnagyobb részt önkormányzati 

támogatásból működik. Javasolja, hogy az önkormányzat az önrész biztosításához adjon 

1 M Ft támogatást a sportkörnek.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2017. (VI. 22.) Önkormányzati Határozata 
 

Tárgy: Bükkszentkereszti Sportkör támogatása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Sportkör (3557 Bükkszentkereszt, Jókai u. 60. adószáma: 19914578-

1-05) sportfejlesztési programjának megvalósítására (mely részben Tao támogatásból 

valósul meg) 1 millió forint azaz egymillió forint támogatást nyújt. 

 

Határidő: 2017. június 29. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a megnyert pályázatokhoz kapcsolódóan pályázatonként 

külön-külön alszámlát kell nyitni, a pályázati támogatás ezekre az alszámlákra kerül 

átutalásra.  

 

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

 

k. m. f. 

 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.       dr. Hegyközi Béla sk. 

                          polgármester                  címzetes főjegyző 


