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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 27.  

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.) Az óvoda alapító okiratának módosítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
2.) A Bükki Kék Sólyom Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

1.) Napirendi pont: Az óvoda alapító okiratának módosítása 

                  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

  

   
 

 A polgármester előadja, hogy jogszabályi változások és névváltozás miatt szükséges az  

óvoda alapító okiratának módosítása.  
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Ismerteti a módosítást.  

Okirat száma: 2050/2017 

Módosító okirat 

 A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Bükkszentkereszt Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete által  2013. április 4. napján kiadott, alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 48/2017.(VII. 27.) számú 
önkormányzati  határozatra való  figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1. pontja – mely a módosított okiratban 1.1, 1.2, 1.3 pont alatt 

szerepel – helyébe a következő rendelkezés lép: 

1.1. A költségvetési szerv 

                   1.1.1 megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Szlovák nyelven: Bükkszentkereszt Slovenska Národnostná Materska Skola aj    
Kuchyna 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 32. 

 
2. Az alapító okirat új számozás szerinti 2. pontja a következő 2.1-es ponttal egészül 

ki: 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.06.07. 
 
3. Az alapító okirat 3. pontja – mely a módosított okiratban 4.1 pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép: 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: 

Óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 6. 
pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
pontja szerint, és a gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben a GYVT 1997. évi XXXI 
törvény 21/A. §-a  szerint, és a szociális étkeztetés a SZT 1993. évi III. törvény 62. § (1) pontja 
szerint. 

 
 
 

4. Az alapító okirat 6 pontja – mely a módosított okiratban 4.3 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát megelőző 
kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül 
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az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítsa, az anyanyelvi-, értelmi 
fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása: gyengén látó 
gyermekek integrált nevelése, a súlyosan hallássérült – siket – és enyhébben hallássérült – 
nagyothalló – gyermekek integrált nevelése, az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek 
integrált nevelése, a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermeke 
integrált nevelése, az autista, autisztikus gyermekek integrált nevelése, a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált nevelése 

- Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 
Konyha:  

- Óvodai intézményi étkezés  
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
- Munkahelyi étkezés 
- Szociális étkezés  

 

 
5. Az alapító okirat 9. pontja - mely a módosított okiratban 4.4 pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés,m ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 107051 Szociális étkezés 

 
6. Az alapító okirat 10. pontja  - mely a módosított okiratban 6.2 pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.2 A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 
Óvoda és Konyha 

… 50 fő 

 
7. Az alapító okirat 11. pontja  - mely a módosított okiratban 5.1 pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 
pályázat útján határozott 5 éves időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény előírásai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései. a 
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pedagógusok előmenetelei rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján.  

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a város polgármestere. 

 
8. Az alapító okirat 12. pontja  - mely a módosított okiratban 5.2 pont alatt szerepel 

– helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízásos jogviszony  Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

9. Az alapító okirat 13, 14 pontja  - mely a módosított okiratban  6.3 pont alatt szerepel – 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

3557 Bükkszentkereszt Kossuth 
utca 32. 

349 Az intézményt az 
általa használt 
vagyon 
tekintetében 
használati jog illeti 
meg. Au intézmény  
vagyon feletti 
rendelkezési jog 
Bükkszentkereszti 
Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-
testületét illeti 
meg. A vagyon 
hasznosítását az 
önkormányzat 
vagyonáról , a 
vagyonhasznosítás 
rendjéről szóló 
önkormányzati 
rendelet 
szabályozza. 

óvodai nevelés, 
konyha 

 
10. Az  alapító okira 16. pontja elhagyásra kerül. 

 
11. Az alapító okirat záradéka - mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel – 

helyébe a következő rendelkezés lép: 
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                                                  7. Záró rendelkezés 
 
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 4. napján kelt alapító okiratot visszavonom 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 

Kelt: Bükkszentkereszt, 2017.07.27. 

P.H. 

Jámbor Flórián  
Bükkszentkereszt Község polgármestere  

 

 

Ismerteti a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  

 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Bükkszentkereszti Szlovák 
Nemzetiségi Óvoda és Konyha  alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1 A költségvetési szerv 

megnevezése: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

 

1.2 A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1 Szlovák nyelven: Bükkszentkereszt Slovenska Národnostná Materska Skola aj    Kuchyna 

1.3 A költségvetési szerv 

1.3.1 székhelye: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 32. 
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2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1 A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2007.06.07. 

2.2 A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1 megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

2.2.2 székhelye:3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1 megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

3.1.2 székhelye: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24. 

3.2 A költségvetési szerv fenntartójának 

 3.2.1 megnevezése: Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

3.2.2 székhelye: 3557 Bükkszentkereszt Kossuth utca 24. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: 

Óvodai ellátás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ 6. 
pontja szerint és óvodai nevelés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. 
pontja szerint, és a gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben a GYVT 1997. évi XXXI 
törvény 21/A. §-a  szerint, és a szociális étkeztetés a SZT 1993. évi III. törvény 62. § (1) pontja 
szerint. 
 
 

4.2 A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

4.3 A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát megelőző 
kisgyermekkori fejlesztés, az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül 
az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítsa, az anyanyelvi-, értelmi 
fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

- Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása: gyengén látó 
gyermekek integrált nevelése, a súlyosan hallássérült – siket – és enyhébben hallássérült – 
nagyothalló – gyermekek integrált nevelése, az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek 
integrált nevelése, a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermeke 
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integrált nevelése, az autista, autisztikus gyermekek integrált nevelése, a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési 
igényű gyermekek integrált nevelése 

- Nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 
Konyha:  

- Óvodai intézményi étkezés  
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
- Munkahelyi étkezés 
- Szociális étkezés  

4.4 A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

5 096015 Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

7 107051 Szociális étkezés 

4.5 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

Bükkszentkereszt község közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

Az intézmény vezetőjét a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 
pályázat útján határozott 5 éves időtartamra, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény előírásai, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései. a 
pedagógusok előmenetelei rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) 
Korm. rendelet rendelkezései alapján.  

Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlója a város polgármestere. 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
Közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény 

2 Munkaviszony Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 Megbízásos jogviszony  Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

6.1 A köznevelési intézmény 

6.1.1 típusa: Óvoda 

6.1.2 alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
Óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelése 

6.1.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény pénzügyi és számviteli feladatait a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 
3557 Bükkszentkereszt, Kossuth utca 24. látja el.  

6.2 A feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 
intézmény 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 
Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi 
Óvoda és Konyha 

… 50 fő 

 

6.3 A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 
helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 
vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 

3557 Bükkszentkereszt Kossuth 
utca 32. 

349 Az intézményt az 
általa használt 
vagyon 
tekintetében 
használati jog illeti 
meg. Az intézmény  
vagyon feletti 
rendelkezési jog 
Bükkszentkereszt 
Község 
Önkormányzatának 
Képviselő-
testületét illeti 
meg. A vagyon 
hasznosítását az 
önkormányzat 
vagyonáról , a 
vagyonhasznosítás 
rendjéről szóló 
önkormányzati 
rendelet 
szabályozza. 

óvodai nevelés, 
konyha 

7. Záró rendelkezés 
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Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, 
ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 4 napján kelt alapító okiratot visszavonom. 

Kelt: Bükkszentkereszt, 2017. 07. 27. 

P.H. 

Jámbor Flórián  
Bükkszentkereszt Község polgármestere 

 
 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2017 (VII.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha Alapító Okiratának 

elfogadása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha alapító okiratának módosítását és 

az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az ismertetett tartalommal elfogadja. A 

módosító okiratot és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a határozat melléklete 

tartalmazza.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 
2.) Napirendi pont: A Bükki Kék Sólyom Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatala 

                                          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester ismerteti az önkormányzat 100 %-os tulajdonát képező Bükki Kék Sólyom 

Kft-vel kapcsolatos határozat tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzat Képviselő-testületének 

…..../2017 (………) Önkormányzati Határozata 

 

TERVEZET 

 

Tárgy: a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonát képező, a Miskolci 

Törvényszék Cégbírósága által 05-09-010664 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott BÜKKI KÉK 

SÓLYOM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.; 

adószáma: 13109219-2-05) éves beszámolójával és alapító okiratának módosításával kapcsolatos 

döntések: 

 

A képviselő-testület jóváhagyja a Polgármester következő nyilatkozatát: 
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„Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. 2016. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját és mérlegét -4.346 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

A 2016. üzleti évben keletkezett -4.346 eFt adózott eredmény veszteség, a társaságnak 

eredménytartaléka nincs, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. alapító 

okiratának pótbefizetésre vonatkozó rendelkezéseit akként módosítja, hogy az egyedüli tag a 

társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetési 

kötelezettséget a törzsbetét arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés mértéke, 

annak együttes összege – figyelembe véve a már teljesített pótbefizetéseket is - nem haladhatja 

meg a 10.000.000,- Ft-ot. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. 

veszteségeinek rendezésére 5.000.000,- Ft pótbefizetési kötelezettséget határoz el. Az előírt 

pótbefizetési kötelezettség teljesítésének módját, ütemezését és annak teljesítésének határidejét 

akként határozza meg, hogy azt a társaság egyedüli tagja, Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata 2017. május 25. napjától 90 napon belül köteles teljesíteni bankszámlára történő 

átutalás útján a társaság részére.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, mint egyedüli tag a BÜKKI KÉK SÓLYOM Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a mai napon meghozott határozatok alapján 

módosítja és egyben a külön okiratba foglalt módosító okiratot, valamint a változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/2017 (VII.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: a Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 100 %-os tulajdonát képező, a Miskolci 

Törvényszék Cégbírósága által 05-09-010664 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott BÜKKI KÉK 

SÓLYOM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.; 

adószáma: 13109219-2-05) éves beszámolójával és alapító okiratának módosításával kapcsolatos 

döntések: 

 

A képviselő-testület jóváhagyja a Polgármester következő nyilatkozatát: 

 

„Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. 2016. évi 

számviteli törvény szerinti beszámolóját és mérlegét -4.346 eFt adózott eredménnyel elfogadja. 

A 2016. üzleti évben keletkezett -4.346 eFt adózott eredmény veszteség, a társaságnak 

eredménytartaléka nincs, az üzleti évre osztalék nem kerül jóváhagyásra. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. alapító 

okiratának pótbefizetésre vonatkozó rendelkezéseit akként módosítja, hogy az egyedüli tag a 

társaság veszteségeinek fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írhat elő. A pótbefizetési 



11 
 

kötelezettséget a törzsbetét arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés mértéke, 

annak együttes összege – figyelembe véve a már teljesített pótbefizetéseket is - nem haladhatja 

meg a 10.000.000,- Ft-ot. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata egyedüli tag a BÜKKI-KÉK SÓLYOM Kft. 

veszteségeinek rendezésére 5.000.000,- Ft pótbefizetési kötelezettséget határoz el. Az előírt 

pótbefizetési kötelezettség teljesítésének módját, ütemezését és annak teljesítésének határidejét 

akként határozza meg, hogy azt a társaság egyedüli tagja, Bükkszentkereszt Község 

Önkormányzata 2017. május 25. napjától 90 napon belül köteles teljesíteni bankszámlára történő 

átutalás útján a társaság részére.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata, mint egyedüli tag a BÜKKI KÉK SÓLYOM Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát a mai napon meghozott határozatok alapján 

módosítja és egyben a külön okiratba foglalt módosító okiratot, valamint a változásokkal egységes 

szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja.” 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

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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