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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. október 17. 

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

Hiányzik:         Galuska Balázs                       képviselő 

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  

 

1. )  Napirendi pont: A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának  

                                módosítása 

                             Előadó: dr. Hegyközi Béla címzetes főjegyző 
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A jegyző előadja, hogy az önkormányzathoz, illetve az óvodához tartozó kormányzati 

funkciókat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 1. számú függeléke 

tartalmazza. 

Mivel a konyha üzemeltetése az önkormányzattól az óvodához került, a kormányzati 

funkciókat is ennek megfelelően változtatni kell. 

 

Ismerteti a módosítás tervezetét. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/ 2017 (X. 17 Önkormányzati Rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

TERVEZET 

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

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

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

 
 

1 § 

 
 A rendelet 1. számú függeléke helyébe a következő szöveg kerül: 

 

1. számú függelék 

  

2014. január 1-től érvényes kormányzati funkciók: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

Kormányzati  funkció.:  Megnevezés: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041232 Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás 

041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041231           rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
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082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődési – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

104031           Gyermekek bölcsődei ellátása 

104042           Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104051           Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107060           Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 
 

 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha: 

 

Kormányzati  funkció   Megnevezés: 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107051           Szociális étkezés 

096015           Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025           Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

 

Kormányzati funkció   Megnevezés: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

 

   

                                                                        2§  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

        Jámbor Flórián sk.                                                                  dr. Hegyközi Béla sk. 

           polgármester                                                                              címzetes főjegyző 
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Hozzászólás nem történt. 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet 

alkotja: 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/ 2017 (X. 17)  Önkormányzati Rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

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

 

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

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

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

 
 

1 § 

 
 A rendelet 1. számú függeléke helyébe a következő szöveg kerül: 

 

1. számú függelék 

  

2014. január 1-től érvényes kormányzati funkciók: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata 

 

Kormányzati  funkció.:  Megnevezés: 

 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

013320 Köztemető fenntartás és működtetés 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

041232 Start-munkaprogram –Téli közfoglalkoztatás 

041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

041231           rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

041236 Országos közfoglalkoztatási program 

045120 Út, autópálya építése 

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 

064010 Közvilágítás 

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

074032            Ifjúság-egészségügyi gondozás 

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

082044 Könyvtári szolgáltatások 

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

082093 Közművelődési – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 

104031           Gyermekek bölcsődei ellátása 

104042           Család és gyermekjóléti szolgáltatások 

104051           Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 

107060           Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 

 
 

 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha: 

 

Kormányzati  funkció   Megnevezés: 

 

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091120 Sajátos nevelésű igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai 

feladatai 

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

107051           Szociális étkezés 

096015           Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

096025           Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal: 

 

 

Kormányzati funkció   Megnevezés: 

 

011130  Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb 

szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

 

   

                                                                        2§  

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 

        Jámbor Flórián sk.                                                                  dr. Hegyközi Béla sk. 

           polgármester                                                                              címzetes főjegyző 
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2.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

                                  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

A polgármester előadja, hogy az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

Bükkszentkereszt, Tiszatarján, Mezőkeresztes és Mezőnagymihály településeken” című és 

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00090 azonosító számú projektet az Irányító Hatóság 162 000 000,- 

Ft támogatásban részesítette. 

 

A projekt megvalósulása során kötelező: 

- kommunikációs terv készítése 

- az önkormányzat honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

- a beruházás helyszínén tábla elkészítése és elhelyezése 

- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  

- sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  

- térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.  

 

Ennek költségei szerepelnek a pályázati támogatásban.  

A feladat ellátására 3 cégtől lett kérve árajánlat.  

A 3 cég az alábbi árajánlatokat tette: 

1. Bükki Komunikációs Kft 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth u. 20.  

Ajánlata: bruttó 463 550,- Ft 

2. WELL-Press Kft 

Székhelye: 3528 Miskolc, Csokonai u. 21.  

Ajánlata: bruttó 469 900,- Ft 

3. YGK Kft 

Székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 16. Fszt. 4.  

Ajánlata: bruttó: 469 900,- Ft. 
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A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a legalacsonyabb ajánlatot tevő Bükki 

Kommunikációs Kft-vel kössön szerződést.  

Észrevétel nem hangzott el.  

A polgármester ismerteti a Bükki Kommunikációs Kft megbízási szerződés tervezetét.  

(Jegyzőkönyv 1. számú melléklete)  

Észrevétel nem hangzott el.  

A polgármester javasolja a szerződés megkötését.  

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67/2017 (X.17.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Megbízási szerződés kötése a Bükki Kommunikációs Kft-vel 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

ismertetett tartalommal megbízási szerződést köt a Bükki Kommunikációs Kft-vel. (3555 

Harsány, Kossuth út 20. adószám: 14222021-2-05) 

 

A megbízási szerződést a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Ezt követően a polgármester előadja a „ A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát bölcsőde fejlesztésével Bükkszentkereszten „ című és TOP-1.4.1-15-BO1-2016-

00078 azonosító számú projektet az Irányító Hatóság 52 056 411,- Ft támogatásban 

részesítette.  

 

 

A projekt megvalósulása során kötelező: 

 

- az önkormányzat honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

- a beruházás helyszínén tábla elkészítése és elhelyezése 

- kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

- sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

- térképtér feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.  
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Ennek költségei szerepelnek a pályázati támogatásban. 

 

A feladat ellátására 3 cégtől lett kérve árajánlat.  

A 3 cég az alábbi árajánlatokat tette: 

1. Bükki Komunikációs Kft 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth u. 20.  

Ajánlata: bruttó 209 550,- Ft 

2. WELL-Press Kft 

Székhelye: 3528 Miskolc, Csokonai u. 21.  

Ajánlata: bruttó 215 900,- Ft 

3. YGK Kft 

Székhelye: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 16. Fszt. 4.  

Ajánlata: bruttó: 215 900,- Ft. 

 

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat a legalacsonyabb ajánlatot tevő Bükki 

Kommunikációs Kft-vel kössön szerződést.  

Észrevétel nem hangzott el.  

A polgármester ismerteti a Bükki Kommunikációs Kft megbízási szerződés tervezetét.  

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  

Észrevétel nem hangzott el.  

A polgármester javasolja a szerződés megkötését.  

 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68/2017 (X.17.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Megbízási szerződés kötése a Bükki Kommunikációs Kft-vel 
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

ismertetett tartalommal megbízási szerződést köt a Bükki Kommunikációs Kft-vel. (3555 

Harsány, Kossuth út 20. adószám: 14222021-2-05) 

 

A megbízási szerződést a határozat melléklete tartalmazza. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős: Jámbor Flórián 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 
 
 


