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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. szeptember 

28.  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 önkormányzat településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép 

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet 

elfogadása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

          2.)  Az önkormányzat településképi védelméről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

3.) Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási megállapodásánal  

      módosítása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           4. ) A település víziközmű rendszerének 2017-2031 évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési  

                  Tervének módosítása 

       Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

           5.) Feladat ellátási szerződés elfogadása 

    Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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            6. ) Aktuális kérdések megvitatása 

      Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

1. Napirendi pont:  Az önkormányzat településfejlesztéssel, településrendezéssel és  

                                 településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés                          

                                 helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása 

                                 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a 2016. évi LXXIV. törvény 12 § (4) bekezdése ad 

felhatalmazást az önkormányzatoknak a rendelet megalkotására. A rendelet tervezete 

előzetesen meg lett küldve a képviselők részére.  

 

A polgármester ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …./2017. (….) Önkormányzati Rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi LXXIV. törvény 

12. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

E rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község Önkormányzat településfejlesztési 

koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, 

településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása 

során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

 

 

 

2. § 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának (a 

továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: 

stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és 

településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és 

gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
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szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és az e rendeletben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

 

 

 

2. A partnerek meghatározása 

3. § 

 

A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) a településen állandó lakcímmel bejelentett lakosok, 

b) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

c) az intézmények, 

d) az egyházak, 

e) a településen működő civil szervezetek, 

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet. 

 

 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a település honlapján 

(www.bukkszentkereszt.hu) tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett 

dokumentációk megjelenítésére, valamint az önkormányzati hivatalban ügyfélfogadási időben 

lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére. 

 

(2) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás 

módjától függően, a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési 

szakaszokban a polgármester intézkedik az értelmezéshez szükséges részletezettségű és – 

szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatás honlapra történő 

feltöltése, valamint a z önkormányzati hivatalban történő kihelyezése iránt, melyről felhívást 

tesz közzé a rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken. 

 

(3) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a 

partnerek tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik. 

 

 

5. § 

 

(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett 

államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot, 

b)     a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt, 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

http://www.bukkszentkereszt.hu/
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(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 

tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és 

az elkészült jóváhagyandó munkarészeket, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt, 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 

 

 

6. § 

 

Lakossági fórum esetén: 

a) Annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 10 nappal 

korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a 

partnereket. 

b) A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a 

javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslatot és észrevételt tevő 

nevét, címét és egyéb elérhetőségét. 

 

 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának  

és nyilvántartásának módja 

7. § 

 

(1) Az írásbeli javaslatokat, véleményeket 

a) Koncepció vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 

napon belül, 

b) településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy 

módosítása során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet megtenni. 

 

(2) A javaslatokat, véleményeket 

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

címére (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. sz.) . történő megküldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com  e-mail címre történő 

megküldéssel lehet eljuttatni. 

 

(3) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem 

nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell 

tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

 

(4) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett 

partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló 

ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

 

(5)          Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a 

polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további 

egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

mailto:bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com
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(6)          Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem 

adott, vagy adott, de a (5) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás 

ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további 

szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

 

(7)  A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt 

határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési 

dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 

 

(8) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 

szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a 

Polgármesternek címezve. 

(9) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem 

fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 

 

 

8. § 

 

(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 

fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.  

(2)  Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő 

lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt. 

 

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és e rendeletben nem 

szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása 

mellett. 

 

 

9. § 

 

(1) Az e rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a 

tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét, 

b) a vélemény beérkezésének időpontját, 

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 

c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a 

véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a 

polgármester döntését. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére 

vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni. 

 

 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és 

településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések 
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10. § 

 

A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi 

rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a 

www.bukkszentkereszt.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. 

rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól. 

 

 

 

11. § 

 

Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § 

(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a jegyző útján gondoskodik. 

 

 

7. Záró rendelkezések 

12. § 

 

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

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően induló egyeztetési 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                                            dr. Hegyközi Béla sk. 

  polgármester                                                                       címzetes főjegyző 
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1. számú melléklet 

Településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tájékoztatási eszközei 

 

 

Dokumentum Eljárás fajtája 

Előzetes 

tájékoztatási szakasz 

tájékoztatási eszközei 

Véleményezési 

szakasz tájékoztatási 

eszközei 

Településfejlesztési 

Koncepció készítése 
Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településfejlesztési 

Koncepció módosítása  
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia készítése 
 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia módosítása 
 

nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése 

vagy módosítása 

Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

Egyszerűsített 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 
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készítése vagy módosítása hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Tárgyalásos eljárás nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Tárgyalásos eljárás 

[Korm. rendelet 

32. § (6) bekezdés 

b)] 

 

nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Állami főépítészi 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Települési Arculati 

Kézikönyv készítése vagy 

módosítása 
 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településképi rendelet 

készítése vagy módosítása  

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

 13/2017. (IX. 28) Önkormányzati Rendelete  

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi LXXIV. törvény 

12. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

 

E rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község Önkormányzat településfejlesztési 

koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, 

településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása 

során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi egyeztetés szabályaira terjed ki. 

 

 

 

2. § 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat településfejlesztési koncepciójának (a 

továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: 

stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és 

településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és 

gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetése 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: Korm. rendelet) és az e rendeletben 

meghatározott szabályok szerint történik. 

 

 

 

 

2. A partnerek meghatározása 

3. § 
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A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt: 

a) a településen állandó lakcímmel bejelentett lakosok, 

b) a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, 

c) az intézmények, 

d) az egyházak, 

e) a településen működő civil szervezetek, 

f) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a 

partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél 

írásban bejelentkező egyéb szervezet. 

 

 

3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

4. § 

 

(1) Az Önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a település honlapján 

(www.bukkszentkereszt.hu) tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett 

dokumentációk megjelenítésére, valamint az önkormányzati hivatalban ügyfélfogadási időben 

lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére. 

 

(2) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás 

módjától függően, a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési 

szakaszokban a polgármester intézkedik az értelmezéshez szükséges részletezettségű és – 

szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatás honlapra történő 

feltöltése, valamint a z önkormányzati hivatalban történő kihelyezése iránt, melyről felhívást 

tesz közzé a rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken. 

 

(3) A településfejlesztési, településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a 

partnerek tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik. 

 

 

5. § 

 

(1) A hirdetménynek – előzetes tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban az érintett 

államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumot, 

b)     a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt, 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 

(2) A hirdetménynek – munkaközi tájékoztató esetén - tartalmaznia kell: 

a) az érintett államigazgatási szervek számára tájékoztatásra bocsájtott dokumentumokat, 

tárgyalásos és állami főépítészi eljárás esetén, legalább a tervezet összefoglaló leírását és 

az elkészült jóváhagyandó munkarészeket, 

b) a partnerek észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt, 

c) a postacímet vagy elektronikus levélcímet, ahova az észrevétel megküldhető. 

 

http://www.bukkszentkereszt.hu/
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6. § 

 

Lakossági fórum esetén: 

a) Annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 10 nappal 

korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesíteni a 

partnereket. 

b) A lakossági fórumról jelenléti ív és jegyzőkönyv készül, mely írásban rögzíti a 

javaslatokat, észrevételeket. A jegyzőkönyv tartalmazza a javaslatot és észrevételt tevő 

nevét, címét és egyéb elérhetőségét. 

 

 

4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának  

és nyilvántartásának módja 

7. § 

 

(1) Az írásbeli javaslatokat, véleményeket 

a) Koncepció vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 

napon belül, 

b) településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése vagy 

módosítása során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet megtenni. 

 

(2) A javaslatokat, véleményeket 

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

címére (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. sz.) . történő megküldéssel, vagy 

b) elektronikus levélben a bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com  e-mail címre történő 

megküldéssel lehet eljuttatni. 

 

(3) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem 

nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell 

tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

 

(4) Tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett 

partnernek az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló 

ellenvéleményt tett partnert kell tekinteni. 

 

(5)          Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a 

polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további 

egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

(6)          Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során, határidőn belül véleményt nem 

adott, vagy adott, de a (5) bekezdés szerinti meghívásos egyeztető tárgyaláson a meghívás 

ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további 

szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt. 

 

mailto:bukkszentkereszt.hivatal@gmail.com
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(7)  A beérkezett javaslatokat, véleményeket a főépítész az (1) bekezdésben megjelölt 

határidő elteltét követően továbbítja az arculati kézikönyv, településképi rendelet, fejlesztési 

dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek. 

 

(8) A tervező a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési 

szerződésben megállapított határidőben - megküldi az önkormányzat részére, a 

Polgármesternek címezve. 

(9) A szakmai javaslatok alapján a főépítész a vélemények, javaslatok elfogadására, el nem 

fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít. 

 

 

8. § 

 

(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem 

fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselő-testület dönt.  

(2)  Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő 

lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem 

fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a polgármester dönt. 

 

(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben és e rendeletben nem 

szabályozott kérdésben a polgármester dönt, a vonatkozó eljárási szabályok megtartása 

mellett. 

 

 

9. § 

 

(1) Az e rendeletben foglaltak szerint beérkezett véleményeket, javaslatokat a főépítész a 

tárgy és az eljárási szakasz rögzítésével, a beérkezés sorrendjében nyilvántartja. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás legalább az alábbiakat tartalmazza: 

a) a véleményező, javaslattevő nevét, továbbá lakhelyét, székhelyét, vagy telephelyét, 

b) a vélemény beérkezésének időpontját, 

b) a vélemény, javaslat rövid tartalmát, 

c) a véleményezési szakasz lezáró, vagy a 10. § (2) bekezdés szerinti döntést követően a 

véleményt, javaslatot elfogadó, vagy elutasító képviselő-testületi határozat számát, illetve a 

polgármester döntését. 

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti dokumentumokat a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére 

vonatkozó szabályok szerint, az ott meghatározott határidőig kell őrizni. 

 

 

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és 

településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések 

10. § 

 

A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi 

rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követő 15 napon belüli közzétételéről, a 

www.bukkszentkereszt.hu honlapon. A honlapon történő közzététel nem mentesít a Korm. 

rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb közzétételi szabályok teljesítése alól. 
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11. § 

 

Az elfogadott koncepcióról, stratégiáról és ezek módosításáról szóló, a Korm. rendelet 30. § 

(13) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a jegyző útján gondoskodik. 

 

 

7. Záró rendelkezések 

12. § 

 

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

 

(2) A rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követően induló egyeztetési 

eljárásokban kell alkalmazni. 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                                            dr. Hegyközi Béla sk. 

  polgármester                                                                       címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet 

Településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tájékoztatási eszközei 

 

 

Dokumentum Eljárás fajtája 

Előzetes 

tájékoztatási szakasz 

tájékoztatási eszközei 

Véleményezési 

szakasz tájékoztatási 

eszközei 

Településfejlesztési 

Koncepció készítése 
Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 
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honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településfejlesztési 

Koncepció módosítása  
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia készítése 
 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Integrált 

Településfejlesztési 

Stratégia módosítása 
 

nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése 

vagy módosítása 

Teljes eljárás 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Egyszerűsített 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Tárgyalásos eljárás nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Tárgyalásos eljárás 

[Korm. rendelet 

32. § (6) bekezdés 

nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 
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b)] 

 

b) önkormányzati 

honlapon 

Településrendezési 

Eszközök (TSZT, HÉSZ) 

készítése vagy módosítása 

Állami főépítészi 

eljárás 
nincs 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) önkormányzati 

honlapon 

Települési Arculati 

Kézikönyv készítése vagy 

módosítása 
 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

Településképi rendelet 

készítése vagy módosítása  

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

a) közterületen 

elhelyezett 

hirdetőfelületen 

b) helyi lapban 

c) önkormányzati 

honlapon 

d) lakossági 

fórumon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Napirendi pont: Az önkormányzat településképi védelméről szóló rendelet módosítása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester javaslatot tesz az önkormányzat településképi védelméről szóló 8/ 2016 

(IX. 18) önkormányzati rendelet módosítására.  

 

A módosítás előzetesen meg lett küldve a képviselők részére.  

 

A polgármester ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017.( ……) Önkormányzati Rendelete 

Bükkszentkereszt Község településképi védelméről szóló 
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8/2016 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

      1 §  

 

A rendelet 4 § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

  

  (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületről látható módon 

elhelyezendő cégérekkel, cégfeliratokkal és reklámhordozókkal kapcsolatban, függetlenül 

azok megjelenítésének formájától és módjától. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni a már elhelyezett cégérek, 

cégfeliratok és reklámhordozók átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy 

bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása esetén, ide értve a megszűnt vállalkozás 

által elhelyezett és el nem bontott reklámok és reklámhordozók eltávolítását is. 

          (3) Kivételt képez az (1)-(2) alól: 

a) a nemzeti és az egyházi ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum 

elhelyezése, és a homlokzat, kirakatüveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése; 

b) a választási kampány időszakban a választással kapcsolatos hirdetések elhelyezése. 

      2 § 

 

A rendelet 5 §  (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 

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

– papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell 

mellékelni. 

  

b ) hirdető- vagy reklám-berendezés elhelyezése esetében 

a) műleírást, 

b) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú helyszínrajzot, 

c) a hirdető-berendezés elhelyezésének, valamint rögzítésének műszaki 

megoldását, 

d) 2 m
2
-nél kisebb felületű reklám esetén az érintett homlokzati felületet 

ábrázoló rajzot, 

e) a legalább 2 m
2
 felületű berendezés esetén az érintett homlokzat egészét 

ábrázoló homlokzati rajzot, valamint 
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f) látványtervet vagy fotómontázst, önálló fényforrással rendelkező vagy 

megvilágított reklám esetén éjszakai utcaképet is tartalmazóan. 

 

   3 § 

 

A rendelet 6 §  (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép:  

 

 

 

(1) 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  23. § (2) bekezdésben meghatározott, továbbá a jelen 

rendeletben előírt követelményeknek, 

 

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

illetve rendeltetésmódosítás megfelel a településrendezési eszközökben,  és 

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28)  

Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

 

   4 § 

 

A rendelet 6 §  (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép:  

 

 

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

rendeltetésmódosítás nem felel meg a településrendezési eszközökben,  és a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28)  Kormányrendeletben 

foglalt előírásoknak. 

   

5 § 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.  

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell 

alkalmazni.  

 

 

              Jámbor Flórián sk.                                  dr. Hegyközi Béla sk. 

                    polgármester                            címzetes főjegyző 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

14/2017.( IX.28) Önkormányzati Rendelete 

Bükkszentkereszt Község településképi védelméről szóló 

8/2016 (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

      1 §  

 

A rendelet 4 § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

  

  (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a közterületről látható módon 

elhelyezendő cégérekkel, cégfeliratokkal és reklámhordozókkal kapcsolatban, függetlenül 

azok megjelenítésének formájától és módjától. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárást kell lefolytatni a már elhelyezett cégérek, 

cégfeliratok és reklámhordozók átalakítása, módosítása, cseréje, felújítása vagy 

bármilyen egyéb módon történő megváltoztatása esetén, ide értve a megszűnt vállalkozás 

által elhelyezett és el nem bontott reklámok és reklámhordozók eltávolítását is. 

          (3) Kivételt képez az (1)-(2) alól: 

a) a nemzeti és az egyházi ünnepekkel kapcsolatos figura, makett, ünnepi szimbólum 

elhelyezése, és a homlokzat, kirakatüveg ünnepekkel kapcsolatos díszítése; 

b) a választási kampány időszakban a választással kapcsolatos hirdetések elhelyezése. 

      2 § 

 

A rendelet 5 §  (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

 

 

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

– papíralapú - bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt kell 

mellékelni. 

  

b ) hirdető- vagy reklám-berendezés elhelyezése esetében 

a) műleírást, 

b) közterületi elhelyezés esetén M=1:500 méretarányú helyszínrajzot, 

c) a hirdető-berendezés elhelyezésének, valamint rögzítésének műszaki 

megoldását, 

d) 2 m
2
-nél kisebb felületű reklám esetén az érintett homlokzati felületet 

ábrázoló rajzot, 
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e) a legalább 2 m
2
 felületű berendezés esetén az érintett homlokzat egészét 

ábrázoló homlokzati rajzot, valamint 

f) látványtervet vagy fotómontázst, önálló fényforrással rendelkező vagy 

megvilágított reklám esetén éjszakai utcaképet is tartalmazóan. 

 

   3 § 

 

A rendelet 6 §  (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép:  

 

 

 

(2) 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  23. § (2) bekezdésben meghatározott, továbbá a jelen 

rendeletben előírt követelményeknek, 

 

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

illetve rendeltetésmódosítás megfelel a településrendezési eszközökben,  és 

a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével 

kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28)  

Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

 

   4 § 

 

A rendelet 6 §  (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezése lép:  

 

 

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

rendeltetésmódosítás nem felel meg a településrendezési eszközökben,  és a 

településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos 

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017 (IV. 28)  Kormányrendeletben 

foglalt előírásoknak. 

   

5 § 

 

Záró rendelkezések 

 

(3) Ez a rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba.  

(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell 

alkalmazni.  

 

 

              Jámbor Flórián sk.                                dr. Hegyközi Béla sk. 

                    polgármester                         címzetes főjegyző 
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3. Napirendi pont: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás  

        Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának 10. számú módosítása 

                          Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy az Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa legutóbbi ülésen határozott arról, hogy 

kérésének megfelelően Arnót község 2018. január 1. napjától nem a társulással kívánja 

ellátnia a házi segítségnyújtás feladatait. Egyes kormányzati funkciók neve is változott, 

az államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásban át kell vezetnie. A változásokat az 

egységes szerkezetbe foglalt megállapodás tartalmazza. 

 

A polgármester ismerteti a Társulási Megállapodás 10. számú módosítását. 

 

 

Társulási Megállapodás 10. sz. módosítása 
 

 

 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 2017. április 28. 

napján kiadott 315-9/2017. Társulási Megállapodását – a Társulási Tanács 15/2017. (IX. 

14.) sz.  határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 

 

 

1.) Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodás 7.1. pontjában Az intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók 

szerint: „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész „107030 Szociális 

foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás ” szövegrészre módosul. 

 

 

2.) A Társulási Megállapodás 2. függelékében a társulás által ellátott feladatoknál a házi 

segítségnyújtás feladatai közül Arnót község 2018. január 1. napjától törlésre kerül. 

 

 

3.) A Társulási Megállapodás 3. függelékében az Alaptevékenységének kormányzati 

funkciók szerinti besorolásnál a „107030 Szociális foglalkoztatás” szövegrész „107030 

Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás ” szövegrészre módosul. 

 

 

 

Onga, 2017. ……………………………… 
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Székhely Önkormányzat: 

 

 

Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. 

Képviselője: dr. Madzin Tibor polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat  száma:       /2017. (IX. 19.) határozat  

 

Tagok: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 

Képviselője: Szilágyi László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2017. (         .) határozat 

 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 

Képviselője: dr. Üveges István polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2017. (         .) határozat 

 

 

Berzék Község Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 

Képviselője: Farkas László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat 

 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 

Képviselője: Nagy László polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:          /2017. (        ) határozat 
 

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 

Képviselője: Nagy Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat 
 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24. 

Képviselője: Jámbor Flórián polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:             /2017. (     ) határozat 

Emőd Város Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1. sz. 

Képviselője: Fekete Tibor polgármester

 …………………………

…… 
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Képviselő-testületi határozat száma:            /2017. (        ) határozat 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

Képviselője: dr. Tóth Lajos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat 

 

 

Gesztely Község Önkormányzata  

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2. 

Képviselője: Simon István polgármester  …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:         /2017. (         .) határozat 

 
 

Harsány Község Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67. 

Képviselője: Szabó Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat 

 

 

Hernádkak Község Önkormányzata  

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.  

Képviselője: Hajdú János polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat 

 

 

Kisgyőr Község Önkormányzata  

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 

Képviselője: Kékedi László Vilmos polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:           /2017. (         .) határozat  

 

 

Répáshuta Község Önkormányzata  

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 

Képviselője: Erdős Tamás polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:          /2017. (        .) határozat 

 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Képviselője: Török Gergely polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:             /2017. (         .) határozat 

 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 

Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester …………………………….. 

Képviselő-testületi határozat száma:            /2017. (         ) határozat 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 

Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester …………………………….. 
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Képviselő-testületi határozat száma:         /2017. (         .) határozat 

 

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

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2017 (IX.28.) Önkormányzati Határozata  

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási  

Megállapodás 10. sz. módosítása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 10. sz. 

módosítására vonatkozó előterjesztést és minősített többséggel az alábbi határozatot 

hozza:  

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 10. sz. 

módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja.  

2. A Képviselő-testület az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást 

jóváhagyja.  

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

4. napirendi pont: A település víziközmű rendszerének 2017-2031 évekre elfogadott Gördülő  

                                 Fejlesztési  Tervének módosítása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt. 2017-2031 évekre 

Bükkszentkeresztre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének módosítását 2017. évre 

vonatkozóan. 

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete) 
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Erről az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell döntenie.  

 

 

A polgármester támogatja a fejlesztési terv módosítását. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2017.(IX.28.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz és szennyvíz) módosítás 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017-2031. időszakra 

vonatkozó, módosított Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási – 

pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak 

végrehajtását javasolja. 
 

A 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének 

módosítását az Önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) 

Borsodvíz Zrt. készítette el. 

(a tervet a határozat melléklete tartalmazza) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a Borsodvíz Zrt. 2017-2031 évekre 

Bükkszentkereszt-Répáshuta közös víziközmű rendszerére vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervének módosítását 2017. évre vonatkozóan. 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete) 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

65/2017.(IX.28.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Gördülő felújítási és pótlási terv (ivóvíz és szennyvíz) módosítás 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017-2031. időszakra 

vonatkozó, módosított Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási – 

pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak 

végrehajtását javasolja. 
A 2017-2031 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervének 

módosítását az Önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) 

Borsodvíz Zrt. készítette el. 

(a tervet a határozat melléklete tartalmazza) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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5. Napirendi pont: Feladat ellátási szerződés elfogadása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

A polgármester előadja, hogy az önkormányzat a családsegítés és gyermekjóléti 

feladatait jelenleg még a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás útján látja el. 2017. 

június végén a tagönkormányzatok a társulás megszüntetéséről határoztak 2017. 

december 31.-ei hatállyal.  

Lehetőség van arra, hogy ezen feladatait az önkormányzat 2018. január 1. napjától 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint fenntartó) valamint a Miskolci 

Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény útján lássa el.  

 

A polgármester ismerteti a szerződés tervezetét.  

 

 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

(TERVEZET) 

 

amely létrejött egyrészről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat (székhely: 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24.; adószám: 15348953-2-05, képviselő: Jámbor Flórián 

polgármester), mint  Gesztor Önkormányzat– továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3525 Miskolc, 

Városház tér 8.; adószáma: 15350844-2-05; képviselő: Dr. Kriza Ákos Polgármester), mint 

Fenntartó – a továbbiakban: Fenntartó,  

valamint Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 

3530 Miskolc, Arany János u. 37.; adószáma: 15825304-2-05; képviseli: Gúr Péter Attila) 

mint Intézmény továbbiakban: Intézmény 

együttesen, mint felek – továbbiakban : Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel  

 

I. A szerződés célja:  

 

Szerződő felek célja a Bükkszentkereszt – Répáshuta településen kötelező önkormányzati 

feladatként jelentkező – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv. ) 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontja szerinti 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szociális törvény) 57.§ (1) bekezdésében előírt és ugyanezen törvény 

64.§-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§-ában előírt és 

ugyanezen törvény 39-40.§-ban szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak 

biztosítása az Önkormányzat közigazgatási területén a Szociális törvény 120-122. §-aiban 

illetve a Gyvt. 97. §-ában meghatározott szerződés útján. Fentiek alapján Önkormányzat a 

közigazgatási területén jelentkező családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
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ellátására a Mötv. 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Fenntartóval feladat 

ellátási szerződést köt. 

 

II. A szerződés tárgya 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy a településen a Szociális törvényben valamint a 

Gyvt.-ben meghatározott alábbi szolgáltatási feladatokat Fenntartó, Intézménye útján 

látja el az Önkormányzat részére jelen szerződés alapján: 

- Szociális törvény 64.§ - családsegítés 

- Gyvt. 39-40.§ - gyermekjóléti szolgáltatás 

(továbbiakban: Szociális szolgáltatások) 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Fenntartó jelen szerződés II/1. pontjában rögzített 

Szociális szolgáltatásokat a fenntartásában működő Intézmény útján látja el. 

 Az intézmény adatai: 

törzskönyvi azonosító szám: 825306 

 adószám: 15825304-2-05 

 KSH statisztikai számjel: 15825304-8899-322-05 

 székhely: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 telephely: - 

 képviselő: Gúr Péter Attila 

 működési engedély száma: BOC/01/00380-11/2017. 

 

3. Jelen feladat ellátási szerződés keretében a szociális szolgáltatások területi hatálya 

Bükkszentkereszt – Répáshuta település közigazgatási területe, személyi hatálya az 

ellátásban részesülő, Bükkszentkereszt – Répáshuta településen bejelentett 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  

 

4. Felek jelen szerződést 2018. január hó 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra 

kötik meg. 

 

III. Fenntartó kötelezettségei, nyilatkozatai: 

 

1. Fenntartó kijelenti, hogy a Szociális szolgáltatások működtetéséhez a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a 

Szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályoknak megfelelő működési engedéllyel a 

szolgáltatás nyújtása időtartamában az Intézmény folyamatosan rendelkezik. 

2. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a működési engedély alapján a Szociális 

szolgáltatások megszervezését és működtetését a feladat ellátási szerződés hatálya alá 

tartozó területen élők számára a Szociális törvényben meghatározott feltételek szerint, 

az ellátott gondozási szükségletének megfelelően, az e tevékenységre vonatkozó külön 
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jogszabályok és a vonatkozó szakmai előírások ismeretében és betartásával az 

Intézmény Szakmai Programja alapján folyamatosan nyújtja, biztosítja. 

3. Fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített szociális szolgáltatásra 

vonatkozó jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 

Intézmény által történő betartásáról gondoskodik. 

4. Az Intézmény tevékenységét a Szociális törvény nyilvántartási, dokumentációs 

kötelezettségre, adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályainak ismeretében, 

és annak betartásával folytatja. A külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése az Intézmény kötelessége, míg az adatszolgáltatás 

teljesítéséhez, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása 

az Önkormányzatot terheli.   

5. Fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó Szociális szolgáltatások 

nyújtásához az Intézmény megfelelő szakmai, személyi, tárgyi, feltétellel rendelkezik, 

ebből következően jelen szerződés rögzített tevékenységet vele jogviszonyban álló, 

jogszabályokban foglalt kritériumoknak megfelelő alkalmazottai, munkavállalói útján 

látja el, a feladatellátáshoz szükséges helyiségek és technikai feltételek, valamint az 

infrastruktúra biztosítása az Önkormányzat feladata.  

6. Fenntartó biztosítja a. Szociális törvény 94/E.§ (14) bekezdése és a Gyvt. 36. §-a 

alapján a panaszkezelést.  

7. Az ellátás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése, továbbá 

a Szociális törvényben és a Gyvt-ben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése 

az Intézményt terheli. 

8. A Fenntartó a feladat ellátási szerződést érintő valamennyi, a tevékenységi körében 

felmerülő körülmény változásáról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától 

számított 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. 

9. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott Szociális 

szolgáltatásokról az Intézmény közreműködésével évente egy alkalommal szakmai 

beszámolót készít, melyet az Önkormányzat elé terjeszt a tárgyévet követő év május hó 

31. napjáig.  

 

IV. A szolgáltatásért fizetendő díj: 

 

1. Felek az Önkormányzat részéről fizetendő feladat ellátási díjat, a jelen szerződés II/1. 

pontjában meghatározott Szociális szolgáltatások után járó állami támogatás és a 

feladatellátáshoz Fenntartó részéről meghatározott összeg különbözetében határozzák 

meg (kiegészítő hozzájárulás).  

 

2. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul, hogy a feladat 

ellátáshoz kapcsolódó, mindenkori költségvetési törvényben meghatározott állami 

támogatást a Fenntartó hívja le, melyet köteles az Intézmény finanszírozására fordítani. 

 

3. Az Önkormányzat által fizetendő kiegészítő hozzájárulás összege: a feladat ellátásához 

kapcsolódó évi 3 millió forint állami támogatás Fenntartó részére történő folyósítás 
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mellett havi 89.000 Ft, azaz nyolcvankilencezer forint, mely Áfát nem tartalmaz, a 

szerződés 1. számú mellékletét képező dolgozói létszámra számítva. 

 

4.  Amennyiben a feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás ezen pontban 

meghatározott összege, valamint a jelen szerződésben foglaltakhoz képest a 

jogszabályból adódó zavartalan ellátással kapcsolatos költség változik, úgy 

értelemszerűen az Önkormányzat által fizetendő kiegészítő hozzájárulás összege is 

módosul.  

 

5. A kiegészítő hozzájárulás összegét az Önkormányzat az Intézmény által kibocsátott 

számla alapján havonta, a tárgyhónap 10. napjáig fizeti meg az Intézmény CIB Banknál 

vezetett 10700086-68363730-51100005 sz. bankszámlájára. 

 

6. Amennyiben a feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás összegét a mindenkori 

hatályos előírások alapján az Önkormányzat jogosult lehívni, úgy azt havi ütemezésben 

köteles megfizetni az Intézmény részére a kiegészítő hozzájárulással együtt.  

 

V. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 

1. Az feladat ellátási szerződést érintő valamennyi lényeges tény és körülmény felmerülése 

esetén haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától számított 15 napon belül az 

Önkormányzat köteles a Fenntartót tájékoztatni.  

2. Az Önkormányzat köteles a működési engedély megszerzéséhez, módosításához, a 

feladat ellátáshoz, állami támogatás, egyéb támogatás igényléséhez, Fenntartó, illetve 

Intézmény szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges Önkormányzati 

döntéseket soron kívül, de legkésőbb a fenntartó megkeresésétől számított 5 napon belül 

meghozni. E rendelkezés megszegéséből eredő kárt és kockázatot az Önkormányzat 

viseli.  

 

VI. Szerződés módosítása, megszűnésének esetei: 

 

1. Jelen szerződést írásban, 2 hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal 

indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt a Fenntartó 

köteles a jelen szerződésben rögzített szolgáltatási feladatait teljes körűen ellátni, az 

Önkormányzat köteles a szolgáltatásért fizetendő díjat maradéktalanul teljesíteni. 

2. Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén, írásbeli 

nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondási idővel bármelyik fél jogosult felmondani. 

A rendkívüli felmondással élő fél köteles előzetesen írásban értesíteni a másik felet és 

8 napos határidő kikötése mellett felhívni a szerződésszegő magatartás 

megszüntetésére. Rendkívüli felmondással csak e határidő eredménytelen eltelte 

esetén lehet élni.  

 

Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül és azonnali hatályú felmondásnak van 

helye különösen: 
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 az Önkormányzat a szociális szolgáltatás szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami 

támogatás összegét, valamint a IV/1. és IV/3. pontjaiban megjelölt hozzájárulás 

összegét határidőben a Fenntartó részére nem teljesíti,  

 ha az Önkormányzat a szolgáltatások biztonságát érintő lényeges tényről, 

körülményről nem tájékoztatja a Fenntartót és ez a feladatellátást veszélyezteti. 

 , ha az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és technikai 

feltételeket, valamint az infrastruktúrát nem biztosítja, vagy nem tartja használatra 

kész állapotban. 

 

Szerződésszegés esetén a szerződést megszegő fél köteles viselni a Szociális 

szolgáltatások folyamatos biztosításának szerződésszegésből származó 

többletköltségeit, valamint a kártérítési felelősséget. Az Önkormányzat 

szerződésszegése esetén a Fenntartó a 2 hónapos felmondási időt követő naptól 

mentesül a szolgáltatások folyamatos biztosításának kötelezettsége alól. 

 

3. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, illetve 

megszüntethetik.  

 

 

VII. Egyéb és záró rendelkezések: 

 

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez, módosításához, valamint 

megszüntetéséhez az Önkormányzat és a Fenntartó képviselő testületének döntése 

szükséges.  

2. A szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással 

együttműködni. Felek kötelesek a feladatellátást lényegesen befolyásoló adatokról, a 

Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataikkal összefüggésben egymás részére 

adatot szolgáltatni. Feleket jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott 

információk, adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ha bármelyik 

szerződő fél jelen feladat ellátási szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, 

vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján 

köteles a szerződésszegő magatartást haladéktalanul megszüntetni.  

3. A jelen feladat ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, egyéb 

vonatkozó jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadóak.  

4. Jelen szerződésből származható perekre nézve felek kikötik értékhatártól függően a 

Miskolci Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 

A Felek jelen szerződést, elolvasás és közös értelmezést követően, a jóváhagyó képviselő-

testületi határozatok tartalmának megfelelően, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jogosult képviselőik útján helybenhagyólag aláírják. 
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Miskolc, 2017. _____________ 

 

 

 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

          

 

Záradék: Jelen feladat ellátási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése  ……………….. számú, …………………. Önkormányzat képviselő testülete 

……………. számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

 

 

1.  számú melléklet 

 

 

Bükkszentkereszt-Répáshuta ellátási területen a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat 

ellátásához szükséges, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján megállapított szakmai létszám: 

 

 1 fő 8 órás főállású családsegítő 
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A polgármester javasolja a szerződés megkötését.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66/2017 (IX.28) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Feladat ellátási szerződés megkötése 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával valamint a Miskolci Egyesített 

Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézménnyel feladat ellátási szerződést köt 

az alábbi tartalommal: 

 

 

FELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről Bükkszentkereszt Község Önkormányzat (székhely: 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24.; adószám: 15348953-2-05, képviselő: Jámbor Flórián 

polgármester), mint  Gesztor Önkormányzat– továbbiakban: Önkormányzat 

másrészről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 3525 Miskolc, 

Városház tér 8.; adószáma: 15350844-2-05; képviselő: Dr. Kriza Ákos Polgármester), mint 

Fenntartó – a továbbiakban: Fenntartó,  

valamint Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (székhely: 

3530 Miskolc, Arany János u. 37.; adószáma: 15825304-2-05; képviseli: Gúr Péter Attila) 

mint Intézmény továbbiakban: Intézmény 

együttesen, mint felek – továbbiakban : Felek - között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel  

 

VIII. A szerződés célja:  

 

Szerződő felek célja a Bükkszentkereszt – Répáshuta településen kötelező önkormányzati 

feladatként jelentkező – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv. ) 13.§ (1) bekezdés 8. és 8a. pontja szerinti 

valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(továbbiakban: Szociális törvény) 57.§ (1) bekezdésében előírt és ugyanezen törvény 

64.§-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 94.§-ában előírt és 

ugyanezen törvény 39-40.§-ban szabályozott gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak 

biztosítása az Önkormányzat közigazgatási területén a Szociális törvény 120-122. §-aiban 

illetve a Gyvt. 97. §-ában meghatározott szerződés útján. Fentiek alapján Önkormányzat a 

közigazgatási területén jelentkező családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatási feladatok 
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ellátására a Mötv. 41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint eljárva a Fenntartóval feladat 

ellátási szerződést köt. 

 

IX. A szerződés tárgya 

 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a településen a Szociális törvényben valamint a 

Gyvt.-ben meghatározott alábbi szolgáltatási feladatokat Fenntartó, Intézménye útján 

látja el az Önkormányzat részére jelen szerződés alapján: 

- Szociális törvény 64.§ - családsegítés 

- Gyvt. 39-40.§ - gyermekjóléti szolgáltatás 

(továbbiakban: Szociális szolgáltatások) 

 

4. Felek megállapodnak abban, hogy Fenntartó jelen szerződés II/1. pontjában rögzített 

Szociális szolgáltatásokat a fenntartásában működő Intézmény útján látja el. 

 Az intézmény adatai: 

törzskönyvi azonosító szám: 825306 

 adószám: 15825304-2-05 

 KSH statisztikai számjel: 15825304-8899-322-05 

 székhely: 3530 Miskolc, Arany János u. 37. 

 telephely: - 

 képviselő: Gúr Péter Attila 

 működési engedély száma: BOC/01/00380-11/2017. 

 

5. Jelen feladat ellátási szerződés keretében a szociális szolgáltatások területi hatálya 

Bükkszentkereszt – Répáshuta település közigazgatási területe, személyi hatálya az 

ellátásban részesülő, Bükkszentkereszt – Répáshuta településen bejelentett 

lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező személyek.  

 

6. Felek jelen szerződést 2018. január hó 1. napjától kezdődően határozatlan időtartamra 

kötik meg. 

 

X. Fenntartó kötelezettségei, nyilatkozatai: 

 

10. Fenntartó kijelenti, hogy a Szociális szolgáltatások működtetéséhez a szociális, 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet alapján a 

Szociális szolgáltatásokra vonatkozó szabályoknak megfelelő működési engedéllyel a 

szolgáltatás nyújtása időtartamában az Intézmény folyamatosan rendelkezik. 

11. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a működési engedély alapján a Szociális 

szolgáltatások megszervezését és működtetését a feladat ellátási szerződés hatálya alá 

tartozó területen élők számára a Szociális törvényben meghatározott feltételek szerint, 

az ellátott gondozási szükségletének megfelelően, az e tevékenységre vonatkozó külön 



33 

 

jogszabályok és a vonatkozó szakmai előírások ismeretében és betartásával az 

Intézmény Szakmai Programja alapján folyamatosan nyújtja, biztosítja. 

12. Fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített szociális szolgáltatásra 

vonatkozó jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek 

Intézmény által történő betartásáról gondoskodik. 

13. Az Intézmény tevékenységét a Szociális törvény nyilvántartási, dokumentációs 

kötelezettségre, adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályainak ismeretében, 

és annak betartásával folytatja. A külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése az Intézmény kötelessége, míg az adatszolgáltatás 

teljesítéséhez, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátása 

az Önkormányzatot terheli.   

14. Fenntartó kijelenti, hogy a jelen szerződés hatálya alá tartozó Szociális szolgáltatások 

nyújtásához az Intézmény megfelelő szakmai, személyi, tárgyi, feltétellel rendelkezik, 

ebből következően jelen szerződés rögzített tevékenységet vele jogviszonyban álló, 

jogszabályokban foglalt kritériumoknak megfelelő alkalmazottai, munkavállalói útján 

látja el, a feladatellátáshoz szükséges helyiségek és technikai feltételek, valamint az 

infrastruktúra biztosítása az Önkormányzat feladata.  

15. Fenntartó biztosítja a. Szociális törvény 94/E.§ (14) bekezdése és a Gyvt. 36. §-a 

alapján a panaszkezelést.  

16. Az ellátás igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítése, továbbá 

a Szociális törvényben és a Gyvt-ben meghatározott értesítési kötelezettség teljesítése 

az Intézményt terheli. 

17. A Fenntartó a feladat ellátási szerződést érintő valamennyi, a tevékenységi körében 

felmerülő körülmény változásáról haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától 

számított 15 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. 

18. Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott Szociális 

szolgáltatásokról az Intézmény közreműködésével évente egy alkalommal szakmai 

beszámolót készít, melyet az Önkormányzat elé terjeszt a tárgyévet követő év május hó 

31. napjáig.  

 

XI. A szolgáltatásért fizetendő díj: 

 

7. Felek az Önkormányzat részéről fizetendő feladat ellátási díjat, a jelen szerződés II/1. 

pontjában meghatározott Szociális szolgáltatások után járó állami támogatás és a 

feladatellátáshoz Fenntartó részéről meghatározott összeg különbözetében határozzák 

meg (kiegészítő hozzájárulás).  

 

8. Az Önkormányzat a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul, hogy a feladat 

ellátáshoz kapcsolódó, mindenkori költségvetési törvényben meghatározott állami 

támogatást a Fenntartó hívja le, melyet köteles az Intézmény finanszírozására fordítani. 

 

9. Az Önkormányzat által fizetendő kiegészítő hozzájárulás összege: a feladat ellátásához 

kapcsolódó évi 3 millió forint állami támogatás Fenntartó részére történő folyósítás 
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mellett havi 89.000 Ft, azaz nyolcvankilencezer forint, mely Áfát nem tartalmaz, a 

szerződés 1. számú mellékletét képező dolgozói létszámra számítva. 

 

10.  Amennyiben a feladatellátáshoz kapcsolódó állami támogatás ezen pontban 

meghatározott összege, valamint a jelen szerződésben foglaltakhoz képest a 

jogszabályból adódó zavartalan ellátással kapcsolatos költség változik, úgy 

értelemszerűen az Önkormányzat által fizetendő kiegészítő hozzájárulás összege is 

módosul.  

 

11. A kiegészítő hozzájárulás összegét az Önkormányzat az Intézmény által kibocsátott 

számla alapján havonta, a tárgyhónap 10. napjáig fizeti meg az Intézmény CIB Banknál 

vezetett 10700086-68363730-51100005 sz. bankszámlájára. 

 

12. Amennyiben a feladat ellátáshoz kapcsolódó állami támogatás összegét a mindenkori 

hatályos előírások alapján az Önkormányzat jogosult lehívni, úgy azt havi ütemezésben 

köteles megfizetni az Intézmény részére a kiegészítő hozzájárulással együtt.  

 

XII. Az Önkormányzat kötelezettségei: 

 

3. Az feladat ellátási szerződést érintő valamennyi lényeges tény és körülmény felmerülése 

esetén haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutásától számított 15 napon belül az 

Önkormányzat köteles a Fenntartót tájékoztatni.  

4. Az Önkormányzat köteles a működési engedély megszerzéséhez, módosításához, a 

feladat ellátáshoz, állami támogatás, egyéb támogatás igényléséhez, Fenntartó, illetve 

Intézmény szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez szükséges Önkormányzati 

döntéseket soron kívül, de legkésőbb a fenntartó megkeresésétől számított 5 napon belül 

meghozni. E rendelkezés megszegéséből eredő kárt és kockázatot az Önkormányzat 

viseli.  

 

XIII. Szerződés módosítása, megszűnésének esetei: 

 

3. Jelen szerződést írásban, 2 hónapos felmondási idővel, írásbeli nyilatkozattal 

indokolás nélkül bármelyik fél felmondhatja. A felmondási idő alatt a Fenntartó 

köteles a jelen szerződésben rögzített szolgáltatási feladatait teljes körűen ellátni, az 

Önkormányzat köteles a szolgáltatásért fizetendő díjat maradéktalanul teljesíteni. 

4. Jelen szerződést a másik fél súlyos szerződésszegő magatartása esetén, írásbeli 

nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondási idővel bármelyik fél jogosult felmondani. 

A rendkívüli felmondással élő fél köteles előzetesen írásban értesíteni a másik felet és 

8 napos határidő kikötése mellett felhívni a szerződésszegő magatartás 

megszüntetésére. Rendkívüli felmondással csak e határidő eredménytelen eltelte 

esetén lehet élni.  

 

Súlyos szerződésszegő magatartásnak minősül és azonnali hatályú felmondásnak van 

helye különösen: 
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 az Önkormányzat a szociális szolgáltatás szolgáltatásokhoz kapcsolódó állami 

támogatás összegét, valamint a IV/1. és IV/3. pontjaiban megjelölt hozzájárulás 

összegét határidőben a Fenntartó részére nem teljesíti,  

 ha az Önkormányzat a szolgáltatások biztonságát érintő lényeges tényről, 

körülményről nem tájékoztatja a Fenntartót és ez a feladatellátást veszélyezteti. 

 , ha az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges helyiségeket és technikai 

feltételeket, valamint az infrastruktúrát nem biztosítja, vagy nem tartja használatra 

kész állapotban. 

 

Szerződésszegés esetén a szerződést megszegő fél köteles viselni a Szociális 

szolgáltatások folyamatos biztosításának szerződésszegésből származó 

többletköltségeit, valamint a kártérítési felelősséget. Az Önkormányzat 

szerződésszegése esetén a Fenntartó a 2 hónapos felmondási időt követő naptól 

mentesül a szolgáltatások folyamatos biztosításának kötelezettsége alól. 

 

3. Jelen szerződést felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, illetve 

megszüntethetik.  

 

 

XIV. Egyéb és záró rendelkezések: 

 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez, módosításához, valamint 

megszüntetéséhez az Önkormányzat és a Fenntartó képviselő testületének döntése 

szükséges.  

6. A szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek egymással 

együttműködni. Felek kötelesek a feladatellátást lényegesen befolyásoló adatokról, a 

Szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataikkal összefüggésben egymás részére 

adatot szolgáltatni. Feleket jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott 

információk, adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Ha bármelyik 

szerződő fél jelen feladat ellátási szerződésben rögzített bármely kötelezettségét nem, 

vagy nem megfelelően teljesíti, a másik fél erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján 

köteles a szerződésszegő magatartást haladéktalanul megszüntetni.  

7. A jelen feladat ellátási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, egyéb 

vonatkozó jogszabályok, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadóak.  

8. Jelen szerződésből származható perekre nézve felek kikötik értékhatártól függően a 

Miskolci Járásbíróság és a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

 

A Felek jelen szerződést, elolvasás és közös értelmezést követően, a jóváhagyó képviselő-

testületi határozatok tartalmának megfelelően, mint ügyleti akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jogosult képviselőik útján helybenhagyólag aláírják. 
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Miskolc, 2017. _____________ 

 

 

 

 

………………………………………..  ………………………………………… 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

          

 

Záradék: Jelen feladat ellátási szerződést Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Közgyűlése  ……………….. számú, …………………. Önkormányzat képviselő testülete 

……………. számú határozatával jóváhagyta. 

 

 

 

1.  számú melléklet 

 

 

Bükkszentkereszt-Répáshuta ellátási területen a család- és gyermekjóléti szolgálat feladat 

ellátásához szükséges, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján megállapított szakmai létszám: 

 

 1 fő 8 órás főállású családsegítő 

 

 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat ellátási szerződés 

aláírására.  

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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6. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

        Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy rendben folynak a Gombanapok előkészületei. Több 

szponzor támogatja a rendezvényt készpénzzel illetve ajándéktárgyakkal a tombolát.  

Amennyiben lesz gomba az erdőben, akkor a lakosoktól péntektől kerülnek átvételre.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester előadja, hogy a svájci project keretében 

megvalósuló vízvezeték cseréjénél a helyreállításoknál problémák vetődtek fel. Felvette 

a kapcsolatot a generálkivitelező Aquaprofit Kft-vel.  

 

A polgármester javasolja, hogy a műszaki ellenőr bevonásával egy helyszíni hibalistát 

kell készíteni. Ennek alapján kérni kell a garanciális helyreállításokat.  

 

Az alpolgármester előadja, hogy az általános iskola keretei között 2018. január 24.-28. 

között sítábort szerveznek Szlovákiába.  

Egyelőre 16 fővel terveznek, ami évente folyamatosan bővíthető lenne. 2 év után 

elérhetné az 50-60 főt.  

Érdemes lenne ismét fellendíteni a sísportot a községben, aminek egyébként nagy 

hagyományai vannak. Előadja, hogy korábban ő is foglalkozott táboroztatással 

(oktatóként is) így vannak tapasztalatai. 50-60 fő esetén már kedvező árakat lehet elérni 

Szlovákián kívül Ausztriában is. Ezek a sípályák kiváló színvonalúak, néhány nap alatt 

a teljesem kezdők is megtanulnak síelni.  

Véleménye szerint az önkormányzat 150-200 000,- Ft-tal támogathatná a 2018. januári 

sítábort.  

 

A polgármester jó ötletnek tartja a kezdeményezést, és az önkormányzat is támogatni 

tudja azt. A részletek ismeretében tud majd dönteni az önkormányzat.  

 

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

 

 

k.m.f. 

 

 

 

               Jámbor Flórián sk.                    dr. Hegyközi Béla sk. 

                  polgármester                       címzetes főjegyző 

 

 

 


