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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. július 18.  

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 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 
 

1.) A helyi népszavazási önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
2.) A Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 5 igen szavazattal elfogadta.  

 

1. Napirendi pont: A helyi népszavazási önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

                  Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 

   
A jegyző előadja, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 

kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
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tartalmazza a részletszabályokat. A képviselő-testületnek arra van hatásköre, hogy 

rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát.  

A törvény 34§ 1 bekezdés c.) pontja alapján ez nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz 

százalékánál és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. A korábbi 

önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  

 

A polgármester a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát huszonöt 

százalékban javasolja meghatározni.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2017. (VII.18) Önkormányzati Rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 

2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

Helyi népszavazást Bükkszentkereszt település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő 

számú választópolgár kezdeményezhet. 

 

2.§ 

 

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

 (2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/2001 (V. 17) 

önkormányzati rendelet. 

 

                  Jámbor Flórián sk.                                      dr. Hegyközi Béla sk. 

polgármester                                                címzetes főjegyző  

 

 

 

2. Napirendi pont: A Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala 

                                    Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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Előterjesztő:  Jámbor Flórián polgármester  

Közreműködő: Ujvári Andor megbízott főépítész 

 

 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 

 
 Bükkszentkereszt Község Településrendezési Terv módosításának elfogadására  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2016. (VIII.11.) 

határozatával támogatta Bükkszentkereszt Község hatályos településrendezési tervének 

módosítását több részterület rendezése – ide értve a szabadtéri színpad kialakítását is – 

érdekében. 

 

A Régió Kft. által készített dokumentációt a polgármester megküldte a 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási szerveknek és a helyi partnerség szabályzat 

(lásd. 3/2017. (I.9.) határozat) alapján a terv közzétételre került. A partnerségi egyeztetés 

során, valamint a lakossági fórumon tárgyi ügyben lakossági észrevétel, kifogás nem érkezett 

be. 

 

A környezet védelméért felelős szervek véleményét figyelembe véve a 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. 

 

Az egyeztetésen résztvevők véleményét, és az azokra adott tervezői választ az 1. sz. melléklet 

tartalmazza. A településrendezési eszközök véleményezési eljárásnál adott véleményeket és a 

tervezői válaszokat javasoljuk elfogadni és a véleményezési eljárást lezárni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett határozati javaslatainkat 

szíveskedjék elfogadni. 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2017. (VII.18) Önkormányzati  Határozata 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatásáról 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök 

módosításánál a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
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környezet védelméért felelős szervek véleményének figyelembe vételével nem tartja 

szükségesnek. 

 

 

Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével 

Határidő: azonnal. 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/2017. (VII.18) Önkormányzati  Határozata 

 

 

Tárgy: Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásának lezárása 

A Településrendezési eszközök módosítása véleményezési eljárásánál a véleményeket és a 

tervezői válaszokat a határozat melléklete szerint elfogadja, a véleményezési eljárást lezárja. 

 

Felelős: polgármester, a főépítész közreműködésével 

Határidő: azonnal. 

 

3. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást igényelhetnek ebben az évben is.  

Bükkszentkereszt maximum 212 köbméter tüzifa vásárlására nyújthat be igényt. Ehhez 

269 240,- Ft saját forrást kell biztosítani. Javasolja a támogatási igény benyújtását.  

 

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

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/2017.(VII.18.) 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 2016. évi XC. törvény 3. melléklete, A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása I.9. 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. 

 

A támogatás igénybevételéhez az önkormányzat 269 240,- Ft összegű saját forrást biztosít. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: 2017. augusztus 25. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester  

 

A polgármester előadja, hogy az eladásra szánt Ford Galaxy személygépkocsi 1, 3 M Ft-ra 

van hirdetve. Néhányan megnézték, de komoly érdeklődő nem volt. Javasolja, hogy a piaci 

árakat figyelembe véve hirdetést vegyék le 1, 05 M Ft-ra. Amennyiben lesz vevő, akkor a 

képviselő-testület dönt az eladásról.  

 

Solymosi Konrád alpolgármesternek is ez a véleménye.  

 

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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