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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 27.  

napján tartott üléséről. 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

 Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

Hiányzik:                     Galuska Balázs                       képviselő 

 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

  

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

   1.) A települési támogatásról szóló 2/2015 (II.26.) Önkormányzati Rendelete 

        módosításáról szóló rendelet megvitatása 

         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

1.) Napirendi pont:  A települési támogatásról szóló 2/2015 (II.26.) Önkormányzati        

                             Rendelet módosításáról szóló rendelet megvitatása 

                                         Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

  

   

 



2 
 

A polgármester javasolja, hogy a  települési támogatásról szóló 2/ 2015 (II. 26) 

Önkormányzati Rendelet 15 /C §-át a képviselő-testület helyezze hatályon kívül. A rendelet 

15/C § -a rendelkezik a karácsonyi támogatásról.  

Az elmúlt évben karácsonyi támogatásban részesültek a Bükkszentkereszten állandó 

lakóhellyel rendelkező, nyugellátásban, rokkantsági ellátásban részesülők, a tartósan vagy 

súlyosan beteg gyermeket nevelő törvényes képviselők, tanulói jogviszonyban álló vagy 

kiskorú gyermekeket nevelő családok, az időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában 

részesülő vagy közfoglalkoztatásban résztvevő kérelmezők meghatározott jövedelemhatár 

alatt. Kérelmezőnként 10 000,-20 000,- Ft közötti összeg lett támogatásként kifizetve.  

Mivel a legutóbbi rendeletmódosítással megemelkedett a lakásfenntartási támogatásra és a 

családtámogató ellátásokra fordított kiadás, a karácsonyi támogatásra az elmúlt évben 

kiosztott forrás ebben az évben már fel van használva. A szociális kiadásokra jelenleg még 

rendelkezésre álló forrást az idősek napján a 62 év felettiek részére kellene tartalékolni.  

 

Ennek alapján a polgármester ismerteti a rendelet tervezetét:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…../2017 ( X.27) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról szóló  

2/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

módosításáról 

 

TERVEZET 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 
1 § 

A rendelet 15/C §-a  hatályát veszti. 

2 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                          címzetes főjegyző                                                   polgármester 
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

16/2017 ( X.27) Önkormányzati Rendelete 

a települési támogatásról szóló  

2/2015.(II.26.) Önkormányzati Rendelete 

módosításáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 26. §-ban, 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában 134/E. §-ban kapott 

felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el:  

 
1 § 

A rendelet 15/C §-a  hatályát veszti. 

2 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                          címzetes főjegyző                                                   polgármester 

 

 

2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja, hogy a 2017. áprilisban bekövetkezett katasztrófa védekezési és 

helyreállítási költségeinek fedezésére a Belügyminisztérium 17 958 000,- Ft vissza nem 

térítendő vis maior támogatásban részesítette az önkormányzatot. A támogatás az Erdészkert 

út, Jókai út alsó része, Nefelejcs út, Zrínyi út vis maior károk utáni felújításra használható fel.  

 

Három cégtől lett kérve árajánlat:  

 

1.) Nitakil Ép. Szer. Generálkivitelező Kft 

3526 Miskolc, Lehel u. 2. 2/11 

Ajánlati összeg: bruttó 20 211 132,- Ft 

 

2.) Lasped Kft 

3528 Miskolc, Visó u. 9. 
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Ajánlati összeg: bruttó 19 067 045,- Ft 

3.) BRAND 2001 Kft 

3812 Noszvaj Béke u. 72. sz.  

Ajánlati összeg: bruttó 20 020 453,- Ft 

 

 

A polgármester javasolja, hogy a vis maior utáni felújítás munkálataival a legalacsonyabb 

ajánlat tevő Lasped Kft-t bízza meg az önkormányzat.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69/2017 (X.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Kivitelező kiválasztása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határozott, hogy  a vis 

maior károk utáni felújítással  

- Erdészkert út (656 hrsz) 

- Jókai út alsó része (341 hrsz) 

- Nefelejcs út (570, 559 hrsz) 

- Zrínyi út (1054 hrsz) 

 

a LASPED Kft-t (3528 Miskolc, Visó út 9.) bízza meg. 

  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2017. november 6.  

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

A jegyző előadja, hogy az önkormányzat 59/ 2017 (IX. 7) Önkormányzati 

Határozatával megállapodást kötött Répáshuta Község Önkormányzatával a közös 

tulajdonban levő víziközmű rendszer képviseletéről a Magyar Energetikai és 

Közműszabályozási Hivatal felé.  

 

Az üzemeltető Borsodvíz Zrt a megállapodást észrevételezte. 

 

(Jegyzőkönyv  1. számú melléklete) 

 

A jegyző ismerteti a kijavított megállapodást.  

 

Megállapodás 

 

TERVEZET 

 

A V11 megnevezésű 12-08022-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz 

víziközműrendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé 
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mely létrejött egyrészről: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. 

törzsszám: 348957, adószám: 15348953-0-05, képviseli: Jámbor Flórián polgármester)  

 

másrészről: 

Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth u. 1. , törzsszám: 349107, 

adószám: 15349105-1-05, képviseli: Erdős Tamás polgármester) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A megállapodás tárgya és célja 

 

Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák a Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzatát arra, hogy a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási 

Hivatal (továbbiakban: hivatal) előtt képviselje az ivóvíz viziközmű-rendszeren az 1. 

számú melléklet szerinti tulajdoni aránnyal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatokat és teljesítse a Hivatal által kért adatszolgáltatásokat.  

 

II. A képviseleti jogot gyakorló jogai és kötelezettségei 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata kijelenti, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően alkalmas 

és jogosult jelen szerződés tárgyának megvalósítására.  

2.)  Bükkszentkereszt Község Önkormányzata köteles az ivóvíz víziközműrendszeren 

tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok képviseletére, továbbá a 

Hivatal által előírt adatszolgáltatásokat teljesítse.  

3.) Bükkszentkereszt Község vállalja, hogy a megállapodás tárgyához kapcsolódó 

információáramlásról gondoskodik.  

 

III. Települési önkormányzatok jogai és kötelezettségei 

 

1.) Adatszolgáltató Önkormányzat adatszolgáltatás esetén köteles a Képviselő 

Önkormányzat felé a folyamatos adat-, illetve okirat-szolgáltatásra, melyet köteles a 

lehető legrövidebb időn belül teljesíteni.  

Amennyiben az Adatszolgáltató Önkormányzat a késedelmes adat,- illetve okirat-

szolgáltatásra, illetve annak elmulasztása eredményeként a Képviselő-Önkormányzat 

nem tudja határidőben a feladatait elvégezni és ebből fakadóan pénzügyi szankció 

(víziközmű-védelmi bírság) kerül kiszabásra, az így felmerülő költségeket 

Adatszolgáltató Önkormányzat köteles viselni.  

2.) Adatszolgáltató Önkormányzat helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és 

információk valódiságáért.  

3.) Adatszolgáltató Önkormányzat a részére a Hivatal részéről érkező valamennyi 

közlésről, tájékoztatásról és információról haladéktalanul köteles a Képviselő 

Önkormányzatot értesíteni.  

4.)  Adatszolgáltató Önkormányzat jogosult  

- szerződés hatálya alatt bármikor egyeztetést kezdeményezni  

- jelzése szerinti időszakonként írásos összefoglalót kérni a hivatal felé teljesített 

adatszolgáltatásról. 



6 
 

 

IV. A megállapodás hatálya és megszűnése 

 

Jelen megállapodást, mint keretszerződést Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a 

rendes felmondási idő a felmondás másik féllel történő közlésétől számított 60 nap.  

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában azok eldöntése a Miskolci Járásbíróság, illetve a megyei 

bírósági hatáskör esetén a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

2) A megállapodás 4 eredeti példányban készült. A megállapodás nem szabályozott 

kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

 

 

Bükkszentkereszt, 2017. október  ……. 

 

 

                Jámbor Flórián sk.                         Erdős Tamás sk. 

                  polgármester           polgármester 

 

1. számú melléklet 

 

- Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 97%- a 

- Répáshuta Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 3%- a 

 

Javasolja az 59/2017 (IX. 7) Önkormányzati Határozat visszavonását, és a kijavított 

megállapodást elfogadni.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2017 (X. 27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Megállapodás Répáshuta Község Önkormányzatával a közös tulajdonban levő 

ivóvíz víziközmű rendszer képviseletéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal felé 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

59/2017 (IX.7) Önkormányzati Határozatát visszavonja és az új megállapodást az alábbi 

tartalommal elfogadja:  

 

 

Megállapodás 
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A V11 megnevezésű 12-08022-1-002-00-01 hivatali azonosítóval rendelkező ivóvíz 

víziközműrendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről a 

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé 

 

mely létrejött egyrészről: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata (3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24. 

törzsszám: 348957, adószám: 15348953-0-05, képviseli: Jámbor Flórián polgármester)  

 

másrészről: 

Répáshuta Község Önkormányzata (3559 Répáshuta, Kossuth u. 1. , törzsszám: 349107, 

adószám: 15349105-1-05, képviseli: Erdős Tamás polgármester) 

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

I. A megállapodás tárgya és célja 

 

Szerződő felek jelen megállapodás aláírásával felhatalmazzák a Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzatát arra, hogy a Magyar Energetikai És Közmű-szabályozási 

Hivatal (továbbiakban: hivatal) előtt képviselje az ivóvíz viziközmű-rendszeren az 1. 

számú melléklet szerinti tulajdoni aránnyal rendelkező ellátásért felelős 

önkormányzatokat és teljesítse a Hivatal által kért adatszolgáltatásokat.  

 

II. A képviseleti jogot gyakorló jogai és kötelezettségei 

 

1.) Bükkszentkereszt Község Önkormányzata kijelenti, hogy a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően alkalmas 

és jogosult jelen szerződés tárgyának megvalósítására.  

2.)  Bükkszentkereszt Község Önkormányzata köteles az ivóvíz víziközműrendszeren 

tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelős önkormányzatok képviseletére, továbbá a 

Hivatal által előírt adatszolgáltatásokat teljesítse.  

3.) Bükkszentkereszt Község vállalja, hogy a megállapodás tárgyához kapcsolódó 

információáramlásról gondoskodik.  

 

III. Települési önkormányzatok jogai és kötelezettségei 

 

1.) Adatszolgáltató Önkormányzat adatszolgáltatás esetén köteles a Képviselő 

Önkormányzat felé a folyamatos adat-, illetve okirat-szolgáltatásra, melyet köteles a 

lehető legrövidebb időn belül teljesíteni.  

Amennyiben az Adatszolgáltató Önkormányzat a késedelmes adat,- illetve okirat-

szolgáltatásra, illetve annak elmulasztása eredményeként a Képviselő-Önkormányzat 

nem tudja határidőben a feladatait elvégezni és ebből fakadóan pénzügyi szankció 

(víziközmű-védelmi bírság) kerül kiszabásra, az így felmerülő költségeket 

Adatszolgáltató Önkormányzat köteles viselni.  

2.) Adatszolgáltató Önkormányzat helytáll az általa szolgáltatott adatok, okiratok és 

információk valódiságáért.  

3.) Adatszolgáltató Önkormányzat a részére a Hivatal részéről érkező valamennyi 

közlésről, tájékoztatásról és információról haladéktalanul köteles a Képviselő 

Önkormányzatot értesíteni.  
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4.)  Adatszolgáltató Önkormányzat jogosult  

- szerződés hatálya alatt bármikor egyeztetést kezdeményezni  

- jelzése szerinti időszakonként írásos összefoglalót kérni a hivatal felé teljesített 

adatszolgáltatásról. 

 

IV. A megállapodás hatálya és megszűnése 

 

Jelen megállapodást, mint keretszerződést Felek határozatlan időre kötik azzal, hogy a 

rendes felmondási idő a felmondás másik féllel történő közlésétől számított 60 nap.  

 

V. Egyéb rendelkezések 

 

1.) A Felek jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik, 

megegyezésük hiányában azok eldöntése a Miskolci Járásbíróság, illetve a megyei 

bírósági hatáskör esetén a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

2) A megállapodás 4 eredeti példányban készült. A megállapodás nem szabályozott 

kérdéseiben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az 

irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

 

 

Bükkszentkereszt, 2017. október  ……. 

 

 

 

                Jámbor Flórián sk.                         Erdős Tamás sk. 

                  polgármester           polgármester 

1.számú melléklet 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 97%- a 

Répáshuta Község Önkormányzat tulajdonában van a rendszer 3%- a 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián 
 

A polgármester előadja, hogy a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános 

Iskola a tél folyamán sítábort szervez Szlovákiába. Várhatóan 16 általános iskolás 

gyerek vehet rajta részt. A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat 100 000,- Ft-

tal támogassa a sítábor programot.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/ 2017 (X.27) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Általános iskolai sítábor támogatása 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola által szervezett sítábor 

programot 100 000,- Ft-tal támogatja.  

 

Határidő: 2017. november 20. 

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 
 


