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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. december 29. 

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 

 

Hiányzik:                    Galuska Balázs                       képviselő 

                                     Szolnoki Csaba                       képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt 

községben” című projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázat  

megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

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

 

A polgármester előadja, hogy a képviselőtestület 2017. december 13. napján tartott ülésén fenti 

tárgyban meghozta a 88/ 2017 (XII. 13) Önkormányzati Határozatát.  

Döntés született arról, hogy a projekt lebonyolításához szükséges önrészt az önkormányzat 

biztosítja. A határozat 3. pontjában  adminisztrációs hiba miatt a projekt lebonyolításához szükséges 

önrész összege hibásan került feltüntetésre.  

A polgármester javasolja a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 88/2017 (XII. 

13.) Önkormányzati Határozatának  visszavonását.  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2017. (XII.29.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy:  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  88/2017 (XII. 13) 

Önkormányzati Határozatának  visszavonása  
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 88/ 2017 

(XII. 13) számú Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben " 

című  projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

tárgyú határozatát visszavonja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy dönteni szükséges arról, hogy  „Településképet 

meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt Községben”  (Kódszám: VP-6-7.4.1.1-16) 

pályázat megvalósításához szükséges önrészt, 17 184 338,- Ft-ot az önkormányzat biztosítja. A 

pályázat megvalósításához az önkormányzat előlegigénylést kíván benyújtani.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2017. (XII.29.) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt községben " című  

projekthez kapcsolódó építés tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntések meghozatala 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy „A vidéki 

térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” (A felhívás kódszáma: VP-6-7.4.1.1-16.) 

címet viselő felhívásra „Településképet meghatározó épület rekonstrukciója Bükkszentkereszt 

községben" címmel benyújtott pályázat megvalósításához előlegkérelmet nyújt be. 

 

2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a projekt az 

alábbi ingatlan felújítására vonatkozik: 

     Ingatlan helye természetben: Bükkszentkereszt, Völgy utca (Helyrajzi szám:1303/2) 

    Bükkszentkereszt, Kossuth utca 2. (Helyrajzi szám: 316) 

 

3. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fenti 

projekt lebonyolításához szükséges önrészt, 17.184.338 Ft, azaz tizenhétmillió-

száznyolcvannégyezer-háromszázharmincnyolc forint biztosítja. 
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Gyermekeinkért a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolában és Óvodákban 

Alapítvány –konzorciumi partner- által biztosított önrész: 2.506.483 Ft, azaz kétmillió-

ötszázhatezer-négyszáznyolcvanhárom forint. 

 

4. Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

előlegigénylés vonatkozásában szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő: azonnal 

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 
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