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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 2018. január 18. 

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 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  címzetes főjegyző 

 

 

Hiányzik:     Galuska Balázs                       képviselő 

 

Meghívottként:       
                                     Telekes Antalné             Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

                                                                             Önkormányzat elnöke 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
2.) Ifjúsági Tábor beszámolója 

Előadó: Solymosi Konrád Ferenc ifjúsági tábor vezetője 

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

 

 

1. Napirendi pont:  Aktuális kérdések megvitatása 

              Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
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A polgármester ismerteti a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat! ” felhívásról 

szóló előterjesztést.  

(A felhívást a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.)  

 

 

A polgármester előadja, hogy a felhívásban foglaltakkal egyetért, és javasolja, hogy a 

képviselő-testület határozatban utasítsa el a Soros-tervet.  

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2018 (I.18) Önkormányzati Határozata 

 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 

településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  elutasítja a Soros-

tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

 

Felelős:   Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

2.  Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri 

Magyarország Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 

bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

 

Felelős:   Jámbor Flórián polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

Ezt követően a polgármester javasolja a közterülethasználati díjakról szóló 5/2016 

(VI.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését és új rendelet elfogadását.   

 

Ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

………./2018 (………) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról 

 
     TERVEZET 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
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évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.)  pontjában  meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

1 §. 

 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község közigazgatási területére terjed ki 

 

                                                                    2 §. 

 

Az alkalmazott díjtételeket a melléklet tartalmazza. 

 

3 §. 

 

Amennyiben a közterületet többféle jogcímen használják, akkor az ott gyakorolt egyes 

tevékenységekre megállapított díjtételek közül a legmagasabbat kell alkalmazni. 

 

                                                                     4 §. 

 

A közterület-használati díj befizetése csekken történik. 

 

5.  §. 

 

(1) Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a  

5/2016 (VI.28.) rendelete a közterület-használati díjak megállapításáról 

 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                         dr. Hegyközi Béla sk. 

                        polgármester                                                  címzetes főjegyző  
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M E L L É K L E T 

 

A közterület-használati díjtételek megállapításáról 

 

Sor-

szám 

A közterület-használat 

Jogcíme 

Összeg 

összesen 

1.  Önálló hírdetőberendezés, vitrin 

(függőleges felületre) 

 
                330,- Ft/m

2
/hó 

 
 

2.  Nem működő vállalkozások 

- hirdető berendezése, hirdetőtáblája 

 
               330,- Ft/m

2
/hó 

  

3.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi,  

- szeszárusítás esetén 

- szeszárusítás nélkül 

 
 

               410,- Ft/m
2
/nap 

              280,- Ft/m
2
/nap/kedvezm. 

     

4.  Pavilonok 

 

   450 Ft/m
2
/hó                                                                                                                             

          

 

5.  Építési munkával kapcsolatos 

építőanyag 

 
 

               200,- Ft/m
2
/hó 

6. Teher- és különleges gépjárművek és 

vontatványaik elhelyezése, 

gépjárművenként és vontatványonként 

 
 

               260,- Ft/m
2
/hó 

7. Vendéglátóipari előkert 
   490,- Ft/m

2
/hó 

 

8. Mutatványos tevékenység 
 
  150,- Ft/m

2
/nap 

 

9. Sport és kulturális rendezvények               ingyenes 

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

5 000,- Ft/nap   

7 000,- Ft /2 nap  

10 000,- Ft /nap  

14 000,- Ft / 2 nap  

15 000,- Ft / nap  

21 000,- Ft / 2 nap  

20 000,- Ft /nap  

28 000,- Ft/ 2 nap  
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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 

1/2018 (I.18) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról 
 

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

bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.)  pontjában  meghatározott feladatkörében a 

következőket rendeli el: 

1 §. 

 

A rendelet hatálya Bükkszentkereszt Község közigazgatási területére terjed ki 

 

                                                                    2 §. 

 

Az alkalmazott díjtételeket a melléklet tartalmazza. 

 

4 §. 

 

Amennyiben a közterületet többféle jogcímen használják, akkor az ott gyakorolt egyes 

tevékenységekre megállapított díjtételek közül a legmagasabbat kell alkalmazni. 

 

                                                                     4 §. 

 

A közterület-használati díj befizetése csekken történik. 

 

5.  §. 

 

(1) Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a  

5/2016 (VI.28.) rendelete a közterület-használati díjak megállapításáról 

 

 

 

 

Jámbor Flórián sk.                                       dr. Hegyközi Béla sk. 

                        polgármester                                                  címzetes főjegyző  
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M E L L É K L E T 

 

A közterület-használati díjtételek megállapításáról 

 

 

Sor-

szám 

A közterület-használat 

Jogcíme 

Összeg 

összesen 

6.  Önálló hírdetőberendezés, vitrin 

(függőleges felületre) 

 
                330,- Ft/m

2
/hó 

 
 

7.  Nem működő vállalkozások 

- hirdető berendezése, hirdetőtáblája 

 
               330,- Ft/m

2
/hó 

  

8.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi,  

- szeszárusítás esetén 

- szeszárusítás nélkül 

 
 

               410,- Ft/m
2
/nap 

              280,- Ft/m
2
/nap/kedvezm. 

     

9.  Pavilonok 

 

   450 Ft/m
2
/hó                                                                                                                             

          

 

10.  Építési munkával kapcsolatos 

építőanyag 

 
 

               200,- Ft/m
2
/hó 

6. Teher- és különleges gépjárművek és 

vontatványaik elhelyezése, 

gépjárművenként és vontatványonként 

 
 

               260,- Ft/m
2
/hó 

7. Vendéglátóipari előkert 
   490,- Ft/m

2
/hó 

 

8. Mutatványos tevékenység 
 
  150,- Ft/m

2
/nap 

 

9. Sport és kulturális rendezvények               ingyenes 

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a 

napi területhasználati díj 6 m2-ig 

 

                                    6-12m2-ig 

 

                                    12-18 m2-ig 

                                        

                                     18-24 m2-ig 

 

5 000,- Ft/nap   

7 000,- Ft /2 nap  

10 000,- Ft /nap  

14 000,- Ft / 2 nap  

15 000,- Ft / nap  

21 000,- Ft / 2 nap  

20 000,- Ft /nap  

28 000,- Ft/ 2 nap  
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Ezt követően a polgármester előadja, hogy a településkép védelméről szóló 2016. évi 

LXXIV. törvény előírja, hogy valamennyi települési önkormányzat köteles elkészíteni 

településképi arculati kézikönyvét, valamint meg kell alkotnia településkép védelmi rendeletét 

is.  

A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül. A kézikönyvben - a 

településképi követelmények megalapozására - meg kell határozni a település 

településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból 

egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a 

településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez 

illeszkedő építészeti elemeket. 

 

Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítéséhez szükséges települési főépítész 

és településtervező szakember igénybevétele. A munkálatok végzésére árajánlatok lettek 

kérve, ennek alapján a polgármester javasolja a legkedvezőbb árajánlatot adó  STÚDIÓ 

Észak-magyarországi Tervező Kft-t – székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi u. 6. képviseli: Pirity 

Attila ügyvezető  – vállalkozás megbízását a munkálatok elvégzésére. 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

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

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2018. (I.18.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy:  Döntés Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

Bükkszentkereszt Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésével és az 

ahhoz kapcsolódó rendeletek és jogszabályi követelményeknek megfelelő egyeztetések   

lebonyolításával a STÚDIÓ Északmagyarországi Tervező Kft-t (székhely: 3530 Miskolc, 

Rákóczi u. 6. Képviseli: Pirity Attila ügyvezető) bízza meg.   

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  STÚDIÓ Észak-magyarországi 

Tervező Kft -vel történő megbízási szerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

2.napirendi pont: Ifjúsági tábor beszámolója 

   Előadó: Solymosi Konrád Ferenc ifjúsági tábor vezetője 

 

A táborvezető ismerteti az Ifjúsági tábor 2014, 2015, 2016. évi beszámolóját.  

 

(Jegyzőkönyv 2. számú melléklete)  

 
Összegezve 4 év mérlege: 4 344 960,- Ft.  

2016-ban 2 komoly fejlesztés volt. Egyrészt a konyha felújítására 5,5 M Ft, másrészt a konyha 

épületgépészete 6 M Ft.  

 

Ugyanakkor szükség lenne a szálláshelyeket biztosító kőházak felújítására is. A házakban még az 

eredeti bútorok (ágy, szék, asztal) vannak, és előfordult már beázás is. A reklámköltségek 



8 
 

folyamatosan csökkentésre kerültek de ennek negatív hatása nem volt. Minőségi szálláshelyek 

kialakítására van szükség. Több éve a hajdúdorogi és a bükkszentkereszti önkormányzat 

megállapodása alapján nyaranta az általános iskolások részére 1 hetes csereüdültetés zajlik, 

kedvezményes hozzájárulással. A költség többi része az ifjúsági tábort terheli.  

 

 

Gondot okoz, hogy a vízszolgáltató Borsodvíz Zrt. által szolgáltatott víz  túlnyomással érkezik, amely 

miatt 600 köbméter vizet pazarolunk el évente, ami kb. 4,8 M Ft.  

Az elmúlt évig a Borsodvíz visszanyomó szivattyúja is folyamatosan az ifjúsági táborból kapta az 

áramellátást, mert a szivattyúhoz nem volt kiépítve áramellátás. 

 

 

 Ez a probléma már megoldódott. A konyha beindítása munkahelyteremtéssel is járt (1 főállású, 6 

részmunkaidő). Nyáron a táborban meg lett szervezve a diákmunka is.  

Véleménye szerint Bükkszentkereszt turisztikai, idegenforgalmi attrakciója és vonzereje elsősorban az 

ifjúsági tábor.  

 

 

Átfogó, több éves (min 5 év) célkitűzésre és fejlesztési tervre van szükség. A szolgálati autót mintegy 

fél éve nem használja.  

Ehelyett illetve ösztönzésként is béremelést kér. Az eddigi nettó 169 000.- Ft helyett nettó 220 000,- 

Ft-ot.  

2009-ben vállalta el az ifjúsági tábor vezetését, ami komoly szervezést igényel, és nagy felelősséggel 

jár. Amennyiben talál az önkormányzat valakit, aki jobban csinálja, azt is elfogadja, de szeretné 

tovább csinálni.  

 

Telekes Józsefné képviselő előadja, hogy tartalmas volt a több éves beszámoló. Az ifjúsági tábort az 

önkormányzatnak kiemelten kell kezelni. A bér emelésével egyetért.  

 

Négyesi Bernadett képviselő részletesnek tartja a beszámolót, fejlesztésre van szükség. A 

béremeléssel egyetért.  

 

Orliczki Attila képviselő véleménye, hogy az ifjúsági tábort továbbra is Solymosi Konrád vezesse, a 

béremeléssel is egyetért.  

 

Szolnoki Csaba képviselő előadja, hogy 1 év telt el azóta, hogy a konyha is üzemel. A bér rendezését 

ösztönzőhöz kötné. (pl. a tábor bevételének arányában) 

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy egy több éves komplex beszámoló hangzott el. 

Véleménye szerint az idegenforgalmat nem csak az ifjúsági tábor reprezentálja. Szabó Gyuri bácsi és a 

Gyógyító Kövek is nagy vonzerőt jelent. A községben eltöltött vendégéjszakák száma évről-évre nő. 

Annak ellenére, hogy néhány éve bezárt a Gabona Hotel, korábban pedig a Bükk Fogadó. Ezek évente 

több ezer vendégéjszakát jelentettek.  

 

 

2016-ban nagyobb összeget költött az önkormányzat az ifjúsági táborra. A tábor fejlesztésére 

pályázatot nyert az önkormányzat, ehhez mintegy 16 M Ft saját forrást kell biztosítani. További 

fejlesztési forrásokat kell keresni. Komoly potenciál van az ifjúsági táborban. Eger, Miskolc, 

Mezőkövesd városokkal létrejött egy idegenforgalmi régió. Jó esély van arra, hogy ehhez 

Bükkszentkereszt és Répáshuta is csatlakozzon. Miskolcnak már elküldte a jövőbeni elképzeléseket. A 

tábornál mindenképpen pozitívum, hogy az étkeztetés minősége jó, az árak is korrektek.  

A bérrendezés formáját, módját át kell gondolni.  

 



9 
 

A polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Répáshután épül meg a csillagvizsgáló. A várható 

látogatók számához viszonyítva Répáshután kevés a szálláshely, így ebből Bükkszentkereszt is 

profitálni fog.  

 

 

A polgármester előadja, hogy elkezdődik a szociális tűzifa kiszállítása a rászorulóknak.  

 

 

 

 

k. m. f. 

 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.               Jámbor Flórián sk. 

       címzetes főjegyző                                                     polgármester 


