
1 
 

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. augusztus 

22. napján tartott üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester  

 Galuska Balázs                       képviselő 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla    jegyző 

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

  

Napirendi pont: „RES eszközök beépítésével kombinált vendéglátóhely fejlesztés a Bükk  

    tetején” című pályázat megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat  
                              Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 
A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  

 

1.Napirendi pont: „RES eszközök beépítésével kombinált vendéglátóhely fejlesztés a  

Bükk tetején” című pályázat megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat  

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester tájékoztatja  a  testületet, hogy a Bükkszentkereszt Község tulajdonát 

képező, Kossuth úton lévő 1229 hrsz. számú ingatlanból 71, 5 m
2
 területet, melyen 

fagylaltozó és büfé pavilon helyezkedik el, a 27/2017 (III.28) Önkormányzati Határozat 

alapján mint vállalkozó bérli az önkormányzattól.  A„RES eszközök beépítésével kombinált 

vendéglátóhely fejlesztés a Bükk tetején” című pályázatot mint vállalkozó nyújtotta be a 
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vendéglátóhely fejlesztésére. A pályázat keretében a padlóburkolatok, a falburkolatok, a 

szaniterek, a belső ajtók, a külső ajtók és ablakok cseréjére fog sor kerülni, valamint 8 db 

napelem elhelyezésre kerül az előtetőre.  

 

A polgármester ismerteti a műszaki tervdokumentációt.  

 

(A tervdokumentáció a jegyzőkönyv melléklete)  

 

Javasolja a hozzájáruló nyilatkozat megadását.  

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 
A polgármester bejelenti, hogy személyesen érintett.  

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2018 (VIII.22) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: „RES eszközök beépítésével kombinált vendéglátóhely fejlesztés a Bükk tetején” című 

pályázat megvalósításához hozzájáruló nyilatkozat 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a műszaki 

tervdokumentáció áttanulmányozását követően Jámbor Flórián egyéni vállalkozó (székhely: 

3557 Bükkszentkereszt, Napsugár u. 20. adószám: 62049629-2-25) projektgazda részére a 

Bükkszentkereszt 1229/2 hrsz. alatt található ingatlanon történő „RES eszközök beépítésével 

kombinált vendéglátóhely fejlesztés a Bükk tetején” címet viselő pályázat megvalósításához a 

hozzájárulást megadja.  

A hozzájárulás a beruházás idejére, továbbá a működtetés éveire is vonatkozik, melynek 

időtartama nem lehet kevesebb mint tíz év.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 
 

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

 

 

 

k. m. f. 

 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.                Jámbor Flórián sk. 

              jegyző                                                                              polgármester 

 


