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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. augusztus 

29. 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 

 

Meghívottként:        Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

           elnöke                                           

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

  

1.  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2. A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának 2018. 

évi igénylése 

            Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
             Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

4. Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 7 igen szavazattal elfogadta.  
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1.Napirendi pont: Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához  

kapcsolódó kiegészítő támogatást igénylése 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester felkéri a jegyzőt a szociális célú tűzifapályázat ismertetésére. 

 

A jegyző előadja, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatást igényelhetnek ebben az évben is.  

Bükkszentkereszt maximum 210 köbméter tűzifa vásárlására nyújthat be igényt. Ehhez 

266 700,- Ft saját forrást kell biztosítani.  

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A támogatás mértéke 90%. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nem tudnak érte kijönni a családok? A kiszállítást el lehet számolni? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nem lehet elszámolni. 

 

Javasolja a támogatási igény benyújtását.  

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2018.(VIII. 29) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

kiegészítő támogatás igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete, A települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása I.9. pontja 

alapján a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 

támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

 

A támogatás igénybevételéhez az önkormányzat 266 700,- Ft összegű saját forrást biztosít. 

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 

 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester  
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dr. Hegyközi Béla jegyző: 

Tájékoztatom a testületet, hogy 30 köbméter kiegészítő támogatásunk is van amit szét kell 

osztani. Illetve 30 köbméter fát kaptunk a téli rezsicsökkentés keretében amit 2019. februárig 

kell szétosztani. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nagyon drága erre a fa. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

25 ezer – 27 ezer forint egy köbméter fa. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Ki határozza meg az árat? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Drága a fa, akkor is 18 ezer forint köbméterenként, ha saját magadnak termeled ki. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Ha földgáz van itt akkor a rezsicsökkentés menete is egyszerűbb lett volna. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Vagy akkor is egyszerűbb lett volna, ha pénzösszeget adtak volna támogatásként. Az 

önkormányzat  nem tudja vállalni a rezsicsökkentés keretében választott termék kiszállítását, 

gázpalack, pellet, szén, olaj. Az erdőre se fog senki kimenni érte. A szétosztásban biztosan 

nekünk kellene segíteni, de erre nem igazán van kapacitás. 

 

 

 

2. Napirendi pont: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési  

        önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési   

        támogatásának 2018. évi igénylése 

                               Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző:  

Előadja, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítására beadható rendkívüli 

támogatási igény. A kifizetetlen számlatartozás összege nagyságrendileg 22 millió forint. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Javasolja, hogy az önkormányzat a fizetőképesség biztosítása és a működőképességének 

megőrzése érdekében nyújtson be támogatási igényt az önkormányzat rendkívüli 

támogatására. Erre a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet I.7. és I.10. pontja ad lehetőséget. 

 

Észrevétel nem hangzott el. 

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23 /2018.(VIII. 29) Önkormányzati Határozata 
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Tárgy: A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásának 2018. évi igénylése 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.7. és I.10 pontban 

megjelent pályázati kiírás alapján támogatási igényt kíván benyújtani. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 30. 

 

 

 

3. Napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 

                                   Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester felkéri a jegyzőt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás 

lehetőségének ismertetésére. A jegyző előadja, hogy a pályázat felsőfokú képzésben résztvevő 

hallgatók támogatására szolgál és az elmúlt években 6-7 felsőoktatási intézményben hallgató 

diákot támogatott az önkormányzat.  

 

 A polgármester javasolja, hogy az előző évekhez hasonlóan az önkormányzat csatlakozzon 

a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24 /2018.(VIII.29) önkormányzati határozata 

 

Tárgy: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz csatlakozás 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozni 

kíván a „Bursa Hungarica Alapítvány” pályázathoz. 

 

Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

folyósítása során az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

Határidő: 2018. október 2. 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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4. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A 2018. évi szociális keret összege 11.400.000,- forint. Ebből a keretből kerül kifizetésre 

egyébként a Bursa Hungarica ösztöndíj is. Ebből a keretből kerül kifizetésre továbbá a 

lakásfenntartási támogatás, amely éves szinten 4 M forintot tesz ki, a különböző települési 

támogatások 600 ezer forint összegben, az iskolakezdési támogatás is, amely 3 M forintot 

jelent. Eddig nagyságrendileg 2,5 M forintot használtunk fel a keretből a nyolcadik hónapig. 

Az idősek napja nagyságrendileg 1,5 M forintba kerül. A bérlettámogatás 400.000,- forint 

körüli összeget jelent. Ha marad az éves keretből, akkor karácsonyi támogatást is adhatunk. 

Kérem a képviselőket, hogy gondolják át mit lenne érdemes megtartani ezekből a 

támogatásokból. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A Bursa Hungaricát és az Idősek napját azt igen. Az iskolakezdési támogatás az ebben a 

formában ahogy most működik az nem jó így, mert az iskolakezdés az szeptemberben van és 

a támogatás később kerül kifizetésre. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Esetleg átnevezhetnénk a támogatást. Nem jó így ez a kommunikáció mert, ha iskolakezdési 

támogatásnak hívjuk, akkor iskolakezdéskor lenne jó fizetni. Ha nem akkor fizetjük akkor át 

lehetne nevezni. Viszont az iskolakezdést lehetne az ingyenes tankkönyvvel kommunikálni. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nem jó, ha másik  támogatás nevével ütközik a neve. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Gyermekvédelmi támogatás. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Ez jó lehet. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A bérlet-támogatással mit csináljunk? Nagyjából 400 ezer forintot jelent. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Tartsuk meg, de ki kellene fizetni hamarabb. Mi az elszámolás módja. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Számla alapján a pénztáros fizeti ki. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Szerintem támogatás formájában adtuk oda, nem számlás elszámolással. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Egységesen volt az összeg megállapítva? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
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10 ezer forint volt. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Egy évben egyszer adtuk a támogatást? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Igen, ha most adunk, akkor erre a félévre. 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szót kell ejtenünk a település honlapjáról is. Tóth Viki csinálta eddig a honlapot, de ezentúl 

havi 50 ezer forintért tudja vállalni ezt a feladatot. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Szerintem nem feltétlenül Vikinek kell adni ezt a megbízást. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Havi 50 ezer forint az sok. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Igen, azt én is soknak tartom. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Nándi mennyit kap rendszergazdaként? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

20 ezer forint nettót Bükkszentkereszten és Répáshután is. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A honlap elkészítése a nagy munka utána, ha van hozzáférés akkor szerkeszthető. Csak Nándi 

olyan bonyolultra csinálta, hogy amikor hozzáférést kértem akkor egy bonyolult 

kódsort küldött. Ha egy cég megszerkeszti, akkor utána már könnyen szerkeszthető. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Álláspontom szerint egyébként is kérdéses a lojalitásuk a településhez. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Iványi Csabi és a felesége foglalkoznak honlapszerkesztéssel. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Támogatom, hogy ők foglalkozzanak a honlappal. 

Kellene egy keretszerződést csinálni és mindent le kell benne írni. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Az alapítványnál Nándi azt mondta, hogy felépíteni nem tudja a honlapot. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Meg kell kérdezni Csabiékat, hogy a honlap és a facebook oldal mennyibe kerül. Bogi 

szeretne is itt valamilyen feladatot. 
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Telekes Józsefné képviselő: 
Nándi a rendszergazdai feladatot sem tudja elengedni. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Egyébként az orvosnak is problémája van a géppel. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ő saját programot használ. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Beszélnünk kell a Gombanapról. Nagyon sok érdeklődő van. A konkrétumokat a honlapra 

feltesszük. Az EFOP támogatást, a 1,5 M forintot nem tudjuk a Gombanapra felhasználni, 

mert december lesz mire a közbeszerzés lemegy. Hogy tudjuk úgy összerakni, hogy kijöjjön 

nullára, illetve a legkevesebbe kerüljön. A nagykoncertet ne csináljuk.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Tartunk Gombanapot? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Mindenképp. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Amíg nincs meg a pénzügyi háttér addig nem tudunk miről beszélni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Parkoltatás, helypénz, étel, tombola, támogatás. Ezek lehetnek a bevételek. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Ki lehetne adni megszervezésre, bár az időpont már késő. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Végig kell gondolnunk mi az amiből bevételt tudunk generálni. Az ikonikus pontjai a 

gombanapnak nem járnak nagy költséggel. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Én híve vagyok a rendezvényeknek, de mindig azt mondtam, hogy csak akkor ha nullára kijön 

a rendezvény. A rendezvényszervezőtől jött a mínusz. 

Egyébként tavaly fantasztikus volt a Gombanap a Csíkzenekarral. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A dernői pályázatban van 7-800 ezer forint. A Gombanapot ne hagyjuk el. A Kemencés napot 

befejeztük. Lehet, hogy hamarabb be kellett volna, de a Gombanapot tartsuk meg.  

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Minden évben úgy mentünk bele, hogy nullás lesz. A vasárnapot elhagyhatjuk.  

 

Jámbor Flórián polgármester: 

De ezévben végképp. Kihozzuk nullára. Viszont a vendégnek nem szabad éreznie hogy 

ledegradáltuk a rendezvényt. 
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Szedhetnénk fejenként belépőt. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Az most nem fog menni, ahhoz kellene egy nagy előadó. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Amellett vagyok, hogy mindenképp tartsuk meg a rendezvényt. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Van most többmillió forintunk, hogy beletegyük egy rendezvénybe? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Melinda segíthet megszervezni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Melindát a tavalyi fesztivál óta nem is láttuk. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha nem lesz fellépő nem lesz annyi parkolás sem. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Egyetértek Konráddal abban, hogy a vasárnapot elhagyhatjuk. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Viszont ez egy nagy döntés mert minden szállás le van foglalva. 

Sajnos azt el kell mondani, hogy a rendezvényink mínuszosak. Erre költöttük el a közpénzt. 

Ez a testület felelőssége is. Nullára ki kell hozni. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Viszont, hogy akarunk belekezdeni. Nincs pénzünk. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az utólagos tételek nagyobbak. Ezt a bevételből fedezzük. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
A tavalyi rendezvény költségvetése? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nagyságrendileg 6 M forint. Ha nem lesz nagykoncert megtakarítunk 1,3 M-t. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha elbagatelizáljuk ugyanolyan rossz híre lesz mintha nem tartanánk meg. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Viszont kell hogy segítsen valaki a szervezésben. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Szerintem szavazzunk arról, hogy megtartjuk-e a rendezvényt. 
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Orliczki Attila képviselő: 

Ha van túra meg étel, akkor a vasárnap is elmehet csökkentett programmal. Az emberek egy 

része az előadók miatt, egy része az ételek és a túrák miatt jön. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A rendezvényszervezőnk sablon szerint dolgozik sajnos. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Fel lehet programokkal tölteni, úgy is hogy ne legyen olyan költséges. A hangtechnika is 

drága. Ahogy 2010-ben megvolt minimumból, úgy meg lehet most is. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ismerteti az árusok helypénzére vonatkozó új tervezetet, a mely a jegyzőkönyv 1. mellékletét 

képezi. 

Sikter Zsuzsi készítette. 

Személy szerint én nem maximálnám 65-ben az árusokat. Ne legyen egyféléből öt, de 

alapvetően engedjük be őket. Legalábbis a tornateremig engedjük. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Ha nem lesz koncert, akkor lehet a kiállítás fent a parkolóban. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szerintem nem jó ötlet. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Nem látom honnan lesz erre pénz. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Szavazást nem tartunk a rendezvényről? 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Számok kellenének. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Mennyi a nagyszínpad? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

250-280 ezer forint körül van az ára. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Hangosítás? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az benne van az árban. 

Lehetne, kreatívan összeállítani a programot. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Szarvasgomba keresés feladat például. 
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Orliczki Attila képviselő: 

Ki fogja levezényelni a feladatokat? 

 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Egyébként ha valaki érdeklődik fesztivál után a fellépőt kérdezik először. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Nem tudjuk miért jönnek. Hatásvizsgálat kellett volna. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Meg kell nézni tavaly mennyi jött be önkormányzati támogatás nélkül és annyiból kell 

megcsinálni. Ez több mint 3-4 millió forint. 

 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Mi történik ha kifogunk egy esős hétvégét? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Tartsunk jövőhéten egy testületit és Melinda meg Zsuzsi legyen a meghívott vendég és 

hozzanak költségvetést. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Ki jár egyébként települési rendezvényekre? Volt valaha valakinek baja abból hogy nem 

tartott meg egy rendezvényt? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Most legyen Gombafesztivál vagy nem? 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

A dernői pályázatra kapott összeget meddig kell felhasználni? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az év végéig kell. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Az egészet el lehet költeni nekünk? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nem. 

Akkor mikor tartsunk ülést ezzel kapcsolatban? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Jövő hét kedd. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Zsuzsi rá fog érni. Melindával egyeztetek. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
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Akkor a jövő hét kedden el is tudjuk dönteni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Akkor a következő testületi ülés időpontja jövő héten kedden 18:00 óra. A téma a Gombanap. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szeretnék egy általános tájékoztatót adni a pályázatokkal kapcsolatban. 

 

Beadnánk egy TOP 3-as pályázatot védőnői rendelő energetikai fejlesztésre. A korábbit 25 M-

ra adtuk be, de 12 M-t lehet most rá költeni. 

Talán most be lehet adni olyat ami csak energetika. Ezt a Nord Tender mondja. 

Most egyszerűen nem elég a pénz arra, hogy a rendelőt és a szolgálati lakást teljesen 

hőszigeteljük a tetővel együtt.  

Ha sikerül és beleférünk a konzorciumba akkor lenne egy felújítás és eszközbeszerzés rész. 

 

A többi pályázattal kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy az irányító hatóság 

engedélyezte a tartalmi csökkentéseket. Olyat nem lehet hogy valamit elhagysz a 

megvalósításból. Műszaki tartalmat lehet csökkenteni. 

Országos probléma a kivitelezési költségek elszállása. Kiegészítő támogatást akkor lehet 

kérni, ha eredménytelen közbeszerzés van. 

Több megoldás lehetséges ebben a helyzetben: 

önerőt rakhat hozzá az önkormányzat 

műszaki tartalom csökkentése 

visszaadja a pályázatot. 

Az utóbbi esetben viszont a teljes összeget vissza kell fizetni, azt is ami már el lett költve 

projektmenedzsmentre, tervezésre, megvalósíthatósági tanulmányra, stb. 

Valójában belekényszerülünk a megvalósításba. A tervező meg a menedzser elvégezte a 

munkát. Az ő díjuk már felmerült. 

Ebből adódóan csak a tartalomcsökkentés jöhet szóba. 

A színpados pályázatnál nagyjából 30 M forint kellene még. Az iskolánál is 20 M és a belső 

felújításhoz is hiányzik 3 M. 

Már engedélyezték az átcsoportosításokat, illetve a tartalomcsökkentéseket, gépesítés 

elhagyását. Mindenhol mérlegelni kell, hogy mit lehet elhagyni. 

 

Az energetikai pályázatoknál sem egyértelmű minden. Például a védőnői rendelőnél nehezen 

mérhető fel a megtakarítás, mert vegyes-tüzeléssel fűtjük az épületet. A pályázathoz azonban 

bizonyítható hőmegtakarítás kell. Ezért jó, ha belépünk egy konzorciumba mert itt az összes 

megtakarítást nézik. 

 

A csapadákvizes pályázat úgy néz ki hogy az idén meg fog valósulni. Az szinte biztos. 

 

Év végéig kész lesz az iskola is. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Hogy áll a közbeszerzés? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az is meglesz. Év végéig meg kell csinálni. Jó let volna először a külső és utána a belső 

felújítást. 
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Telekes Józsefné képviselő: 
Októberre mondta a KLIK a sportpadlót. 

 

Jámbor Flórián polgármester: A szabadtéri színpadnál biztosan el kell hagyni valamit. 

Vizesblokkot vagy a lelátókból valamennyit. Olyan verzió is van hogy a nyilvános WC-k 

lekerülnének a színpad alá. Akkor nem lenne fent és külön az öltözőhöz. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A számlatartozásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy voltak már ettől nehezebb 

időszakok is. Viszont az tény, hogy a mostani feladatalapú finanszírozás nem elegendő 

minden feladat ellátására. 

A nyári időszakban amikor több az alkalmazott még a bérek sem jönnek ki a kapott 

finanszírozásból. Havonta nagyjából 8 M forintot kapunk az államtól. Ehhez teszünk a saját 

bevételeinkből, hogy kiegészítsük. Azon kell dolgoznunk, hogy ledolgozzuk a hiányt. Csak a 

gépjárművek üzemeltetése hatalmas összeg, a két Transporter, teherautó, traktor. Hónapról 

hónapra tűzoltó jelleggel fizetjük a számlákat. A szolgáltatás kikapcsolását kilátásba helyező 

számlákat vesszük előre. Sokat kell egyeztetni a tartozások miatt. A Borsodvíznél 

részletfizetés lett kérve. Mindig azt fizetjük ki amit nagyon muszáj. A rendkívüli támogatás 

jó, de nem apellálhatunk csak erre. A sok felújítás költsége, például a buszmegálló felújításé 

most is jelentkezik. Tavaly 7-8 év után kompenzáltuk az illetményeket. Az ASP bírság is 

jelentős összeg volt és a könyvelőiroda díja jelenleg is havi 110 ezer forint. Ehhez jönnek még 

hozzá a pályázatos dolgok, mert nem tudjuk visszaadni a pályázatokat. 

Egy megoldás lehet a folyószámlahitel keret. 2012-ig volt is az önkormányzatnak. 

 

Nem tartunk ott, hogy ne lenne fizetés. Lehetőség szerint ne menjen ki feleslegesen téves 

információ, ezt kérem. Természetesen lesz fizetés szeptemberben meg októberben is. Kérem, 

hogy anélkül, hogy teljes birtokában lenne valaki az információnak, részinformációt ne 

vigyen ki. Az önkormányzat gazdasági helyzetét teljes egészében én látom át. 

 

Itt van például a traktoros pályázat. 2,7 M forintot kifizettünk, de várjuk még az előleget, ami 

a támogatás 50%-a. Ezt követően kifizetjük az egészet. Majd utófinanszírozásban megkapjuk 

a támogatás másik felét. Ha nem próbálunk sáfárkodni akkor el fogjuk veszíteni ezt a 

pályázatot. 

A trükközés szót nem szeretem, de akkor el fogjuk veszíteni ezt a pályázatot. Nagyon nehéz 

ez a napi küzdelem amit vívunk. 

 

Köszönöm az üzemanyagkártya ötletét. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

221 ezer forintot ki kell holnap fizetni, hogy lehessen továbbra is tankolni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A vidékfejlesztéses pályázat önrészét is össze kell szedni. 

 

A szociális keret felhasználásánál pedig arra kell törekedni, hogy kifizessük a falu lakóinak, 

nehogy vissza kelljen fizetnünk. 

Át kell gondolnunk azt is, hogy hol lehet bért megtakarítani. Meg kell fontolni a 

létszámcsökkentést is. 
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Aktualizálni kell a KLIK-kel a vagyonkezelői szerződést, mert ott is többet kellene kapnunk. 

 

Az alapítvány vár most 5 M forintot, amit az önkormányzat visszakap. Az önkormányzat is 

vár 1 M-t a VP-s pályázatból. 

 

Kérek a képviselőktől is javaslatot arra vonatkozóan, hogy tudnánk megtakarítani. 

 

A hivatalban is minden dolgozó legjobb tudása akarata szerint dolgozik. Fogunk tartani egy 

összértekezletet. Nehéz hónapról hónapra működni. 

 

Több dolgon is változtatnom kell saját magam is. Gyakorlatilag jótékonysági intézményként 

működünk, nehezen tudok nemet mondani. 

 

Van bármilyen ötlet az elhangzottakkal kapcsolatban? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Nem teljesen így látom a helyzetet. Egyrészt igaz, hogy a finanszírozás kevés. Ahogy itt 

ülünk mi vagyunk a felelősek. Az évek hosszú sora okozta ezt a helyzetet. A munkavégzésre 

kell koncentrálni. Sok nem kötelező feladatot vállalunk és sok pénzt tettünk olyan 

ingatlanokba amik nem termelik vissza. A hiány összegét lefedik ezek az összegek. 

 

Megelégeltem, hogy van aki ledolgozza a napi 8-10-12 órát és vannak olyan dolgozók akik a 

3 órát sem dolgozzák le. Ez tarthatatlan. Felvettünk olyan embereket, helyieket akik 

lehetőséget kaptak. Irányítottan lettek felvéve és ezzel ezek az emberek visszaélnek. 

Szakmai értekezletet kell tartani, legalább kettőt egy évben. 

Ezek a munkavállalók lehúzzák a többieket, a közmunkások is többet dolgoznak. 

Én is lojális vagyok és jól állok minden emberhez, de az nem megy, hogy valaki 11-kor jön be 

és iszik. 

A lojalitás kiveszett az emberekből. Nem akarom elhinni, hogy ilyen helyzet állt elő. Főleg az 

újonnan felvett dolgozókról mondható el ez. 

Változtatni kell a polgármesternek, az alpolgármesternek és a képviselőknek is a dolgozók 

számonkérésén. Más településen a képviselők is aktívak. Heti egy napot a képviselői munkára 

szánnak. Igaz juttatást is kapnak. 

Ha a főállású dolgozóinkat nem tudjuk kordában tartani mit várunk a közmunkásoktól? Nem 

tudjuk a közmunkásokat számonkérni, mert a főállásúak ilyen példát mutatnak. 

 

Tehát én a megoldást a rendezvények költségeinek csökkentésében, nullára hozásában, illetve 

a munkavállalók számonkérésében látom. 

 

A beszállítóink véleménye kritikus, szinte már csak akkor szállítanak, ha előre fizetünk. Most 

már kezelni kell a problémát. Ha kell akkor ülésezzünk hetente. Hónapok telnek el úgy, hogy 

nem dolgozik valaki és fizetésemelést kér. 

 

Nem akarok kibújni a felelősség alól én sem. De most már ne mismásoljuk el a dolgokat.    

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A mondandód 2/3-ával egyetértek, de nagyon nehéz ezzel az emberállománnyal ellátni még a 

kötelező feladatokat is. Az emberek 80%-ának alkohol problémája van. Egy kezemen meg 

lehet számolni, hogy ki az akivel haladni lehet a közfoglalkoztatottak közül. 
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Az elején mire gondoltál az ingatlanok közül? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A Kék Sólyomra gondoltam konkrétan. Nincs beszámoló. Az üzemeltetője a saját bérét nem 

termeli ki. A lojalitásról nem is beszélek. Nem nevesítek, de tudja mindenki kiről van szó. Én 

az elején mondtam, hogy rossz döntés lesz. Polgármester Úr te álltál ki akkor mellette. 

Bánom, hogy nem álltam a sarkamra. Hogy egy vendégházban három hétig nincs vendég az 

sok. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szerintem nem volt fölösleges ingatlanba fektetni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Nem azt mondtam, hogy az volt, de ezzel az üzemeltetővel nem tudunk ide vendéget hozni. 

Mindenhol nyílnak a vendégházak és van vendég. Nálunk van plusz egy ember erre és nincs 

vendég. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Van megoldási javaslat a Sólyom megtöltésére? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Közösen találjuk ki. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Azt az elvet ne kövessük, hogy ingatlant értékesítünk. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Volt olyan időszak amikor el kellet embert küldeni, még az előző időszak alatt mert nem tudta 

a bért kitermelni. 

Előbb utóbb a település elé kell állni, hogy fogunk odaállni, ha ez folytatódik. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Úgy gondolom olyan hibát nem követtünk el ami miatt nagyon szégyenkeznünk kellene. 

Következő testületire várom az ötleteket a kiadáscsökkentésre. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Le kell dolgoznunk a hiányt, ebben nagy felelősségünk van. Hozzunk létre pénzügyi 

bizottságot. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Kit teszel bele? Lesz rá időd? Én nem tudom vállalni. Ki ért hozzá? 

A vezető felelőssége koordinálni a munkát, polgármester, alpolgármester. Ez nem a képviselő 

dolga. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Ezt meg kell oldani. Vagy ki kell jelölni egy olyan vezetőt aki koordinálni tudja őket. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 
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Konrád, most sorban el akarsz küldeni embereket? Nem fogsz senkit találni a helyükre. Úgyis 

helyből fogunk valakit felvenni. Nem fogsz tudni változtazni. Most ki akarod rúgni Búzát, 

Zsoltit meg még valakit? 

 

Van munkavezető neki kell rendet tartani, illetve a polgármesternek és az alpolgármesternek. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A testület erkölcsi támogatást adhat. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A napi munkába miért szóljon bele a testület? A napi munkába bele sem látunk. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Nem mehet így tovább. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Biztosan változtatni kell, mert rossz a polgármester és a testület megítélése. Nem lehet bírni a 

közmunkásokkal. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az a baj, hogy lemegyek a műhelybe és elmondom, vagy Konrád, hogy többet ne jelenjenek 

meg ittasan és a minimális elvárást teljesítsék. Ez két napig működik. 

Sajnos vannak olyan emberek akik nem alkalmasak semmi másra. Ha a közmunka helyett 

felvehetnénk 6-7 rendesen dolgozó embert minden jobban menne. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A kiadott munka nincs beszedve ez is baj. Nincs munkaterv. Nem erős a munkavezető. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Te beszedted a munkát Konrád. Mi a tapasztalatod? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

2-3 hétig csináltam, addig működött, volt munkanapló, beszedtem a munkát. Azután visszajött 

a munkavezető és utána nem működött. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Hallgassuk meg Matiscsák Lacit is, mit mond. Miért nem megy az emberek után? 

Én menjek utánuk. Máshova mennek akkor is amikor az iskolánál kellene dolgozniuk. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A táborban a diákmunkásokkal együtt 10 fő felett vagyunk és én minden nap beszedem a 

munkát. 

Olyan mederbe kell terelni az önkormányzat működését, hogy a munka számonkérhető 

legyen. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Lehet, hogy egy jó ember a fűtést és a karbantartást is meg tudná oldani, nem kéne három 

embernek pénzt adni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 
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A családi napközi is luxus két munkahellyel két gyerekre. Ez is pazarlás. 

 

 

 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Nincs aprítékolás. Mi lesz? Jön a tél. Mindenfelé mászkálnak a közmunkások. A 

bükkszentkereszti emberek fel vannak háborodva. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Itt ki adja ki nekik a munkát? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha kikerülnek a közmunkából akkor az önkormányzat nyakán maradnak. Lejjebb húzza a 

költségvetést, ha sokat elküldünk. 

Szerintem nem a testületi témája, hogy a közmunkások isznak. Ez a munkavezető felelőssége. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Ki alkalmas erre a posztra? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Balázs nálatok hogy működik ez egy cégnél? 

 

Galuska Balázs képviselő: 

Nálunk a cégnél én munkavezető vagyok, ha történik valami engem vesznek elő nem a 

munkást. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Nevesítsük akkor a másik problémát. Munkahelyteremtés céljából eladtuk a telket, milyen jó 

ötlet volt munkahelyet teremteni. Mégis a vendégek 60%-a tőlem megy a Kék Sólyomba. És 

még szinte én kérek szívességet azzal ,hogy odaküldöm a vendéget. Amióta megnyitott az 

egyhetes vendégek nagyrésze általam van ott. Felhívom Zsoltit és átküld Krisztinához. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Krisztina nem dolgozik a Kék Sólyomnak többet. Segítsen be máshol ahol tud. A Kék 

Sólymot Zsolti és Matiscsák Laci csinálja. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Nem volt elég Zsoltit felhívni? Fel kellett Krisztinát is és így működött? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Igen, így. 

Takarítónők vannak a Kék Sólyomban. 600 ezer csak a takarítás. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

A tűzoltóautók? Kié? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az Ifa a Kék Sólyomé. A Kék Sólyom számláz a vízszállításért. 30 ezer forint/alkalom a 

Libegőpark felé.  
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Az önkéntes tűzoltóegyesületé. A tartály nélküli meg van hirdetve eladásra. Helyette Unimog 

vagy Bobcat lesz véve. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Egy elég? Az Ifát el lehet adni? 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nem, mert a többi nem terepes csak az Ifa. Menteni jó lehet meg vizet szállítani. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Most már érdekel. Zsolti mit csinál? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Beszedi a pénzt és leviszi a bankba. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szóval akkor következő kedden testületi 18:00 órakor. 

Csinálok egy szakmai értekezletet. 

Telekes Józsefné képviselő: 
Következetes legyél. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

A hivatali ügyfélfogadási időt be lehetne vezetni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Támogatom. Legyen ügyfélfogadási idő. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

Érdemes akkor a hivatali dolgozók véleményét is kikérni, hogy szerintük hogy lenne 

praktikus. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
A vezető mindig egyedül van. Egy jó gárda leveszi a válláról a terhet. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Érdemes lenne a testületiket is úgy szervezni, hogy tudható legyen, hogy rövid témák lesznek 

vagy egy hosszabb témát vesézünk ki. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Muszáj változtatni, mert apróságokkal forgácsolódik szét a munkanapom. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
Többször éreztem úgy, hogy nem tudok döntésekről. Kommunikálni kell a testület felé  ne 

csak a te fejedben legyen. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Menjünk el október végén egy ifjúsági táborba megnézni hogy működik összehasonlítás 

képpen. 

Egyébként a hétvégén motoros rendezvény lesz a táborban. 

 
Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
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k. m. f. 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.          Jámbor Flórián sk. 

              jegyző                                                                     polgármester 


