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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. szeptember 

4. napján tartott üléséről. 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester  (19 óra 05 percig) 

    Négyesi Bernadett                  képviselő 

 Orliczki Attila                         képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla    jegyző 

 

Meghívottként:        Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  

           elnöke 

  

 Sikter Zsuzsa rendezvény-koordinátor 

 Palla Melinda rendezvényszervező 

 Sikter Péter rendezvényszervező                                      

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat: 

 
 

1.) Gombafesztivál rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2.) Aktuális kérdések megvitatása 

       Előadó: Jámbor Flórián polgármester 
 

 
1.  A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1. Napirendi pont: Gombafesztivál rendezésével kapcsolatos döntés meghozatala 

                                  Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

A polgármester előadja,  hogy álláspontja szerint a Gombanap megtartása mindenképpen 

szükséges, tekintettel arra, hogy a rendezvény elmaradása nagy károkat okozna a település 

turisztikai fejlődésében. A fő kérdés az, hogy hány napos legyen a rendezvény. Kértem Palla 

Melinda rendezvényszervezőt, hogy kalkuláljon egy költségvetést a rendezvényre arra 

vonatkoztatva, hogy milyen bevételek lennének várhatóak egy nap alatt. 

 

Jegyző kiosztja a tavalyi Gombanap mérlegét, a táblázat a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Egynaposra terveztem a költségvetést és minimalizáltam a költségeket. Kiosztja a 

Gombanapra vonatkozó költségvetés tervezetét, amely a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Álláspontom az, hogy már semmiképpen se mondjuk le a rendezvényt. Tavasszal még lehetett 

volna, ilyenkor már nem. Csináljuk meg, de csak egynaposra és hozzuk ki nullára. Ha 

egynapos lesz a rendezvény akkor csökken a parkolóbevétel és az eladott étel utáni bevétel is, 

de ez 2/3-1/3 arányban oszlott meg az első és a második nap között. 

Zsuzsi álláspontja  a rendezvénnyel kapcsolatban, hogy maximalizáljuk az árusok létszámát, 

illetve emelni kell a helypénzen. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Ha a jegyszedők nem kérnek pénzt akkor a Nemzetiségi Önkormányzat is tud támogatást 

biztosítani. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az Életfások is támogatnak. 

Nagykoncertet nem tartunk. Olyat ami 1-1,5 M forint biztosan nem. 

Megpróbálunk a gombásprogramokra koncentrálni jobban a nagy előadó helyett. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A véleményem az hogy tartsuk meg a helyzettől függetlenül. Egy vagy két napos? Ha nem is 

lesz kétnapos én a második napra akkor is szerveznék gombatúrát. A vasárnap lehetne ilyen. 

Szombatra nagyzenekart nem gondoltam, de valami legyen. 

 

Sikter Zsuzsa: 

A gasztro részét kell erősíteni a rendezvénynek. Kevés az étel. Tavaly is kellett ételjegyet 

visszaváltani. 

Az árusok számát is korlátoznám. 65 árussal is el lehet érni az 500 ezres bevételt. Akkor az 

árusok is elégedettek lehetnek, lesz minőségi vásár. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

65-70 árusra gondoltál? 

 

Sikter Zsuzsa: 
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65-re gondoltam. A Gyógynövénynap mintájára fizesse be mindenki előre a helypénzt. Ha 

előre le van korlátozva az árusok száma, akkor kifizetik előre. A Gyógynövénynapra is 

megoldottam az árusok kiválasztását. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A szálláshelyfoglalásokkal lesz gond. Van aki két napra foglalt. De szerintem nem tudunk két 

napot szervezni. Valószínűleg nem ennyi lesz a különbség ami a kimutatáson szerepel.  

 

Sikter Zsuzsa: 

Van egy ismerősöm, aki gombaszakértő. Rita gombát is tud árulni. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Ebből a tervből le lehet faragni? Én itt nagyjából hat tételt kihúznék. 

 

Solymosi Konrád alpolgármester: 

Szerintem, ne tartsunk Gombafesztivált. Amiről most szó van azt már 2017. novemberében 

kellett volna megbeszélni. Akkor kellet volna látnunk előző rendezvény mérlegét, illetve 

dönteni a következőről. 2017-ben nem követeltük ki a költségvetési beszámolót a 

Gombafesztivállal kapcsolatban. Ebben én így nem akarok részt venni. Ez egy nagy érvágás a 

településnek. Ez a magánvéleményem. Alpolgármesterként azt mondom, hogy felelőtlenség 

egy 4,5 M forintos összeget rendezvénybe belevinni. Képtelenek vagyunk nullára kihozni egy 

rendezvényt. Abban maradtunk korábban, hogy csak akkor csinálunk rendezvényt, ha ki 

tudjuk nullára hozni. De nem tudunk nullás rendezvényt csinálni, ez már bebizonyosodott. 

Rendezzenek a vállalkozók Gombanapot. Csak az önkormányzat jön ki ebből rosszul, a 

vállalkozók nyernek. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Egyetértek Konráddal. Szerintem ezt most nem tudjuk megcsinálni. Bánt, hogy a 

szállásfoglalások már megvannak, de ha felelősen akarunk dönteni akkor ez most nem. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Legyen egynapos, de csak akkor ha 3 millióból ki lehet hozni. Szerintem ki lehet. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nullára kell kihozni. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Jó lenne plusszosra. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha, rossz idő lesz akkor biztosan nagy mínusz lesz a rendezvény. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Ha nem tartjuk meg a rendezvényt azzal turisztikai szempontból nagyon sokat ártunk a 

településnek. Évekre kiható hatása lehet, pletyka stb. Legyen fél playback az előadó. 

Kemencés nap nem volt már idén, azt ígértük, hogy a Gombanap ütős lesz. 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Jegyző úrnak mi a véleménye? 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 
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Az a véleményem, ha kalkulálunk akkor azt el kell mondani, hogy a rendezvény mindig 

drágább volt a vártnál. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A bevétel is kérdéses. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Hozzuk ki nullára. 

 

Solymosi Konrád alpolgármester: 

De hogy? Bebizonyosodott, hogy nem tudunk rendezvényt szervezni. 

Elindultunk kicsibe, de kinőtt minket a fesztivál. Tavaly szerencsénk volt, de nézzük meg az 

előző éveket. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Itt meg kell nézni azt is, hogy milyen egyéb bevételek vannak, pl. idegenforgalmi adó amihez 

az állam ugyanannyit hozzátesz. 

 

Solymosi Konrád alpolgármester: 

Az én álláspontom az, hogy egy nagy rendezvény egy településre elég. Volt egy 

Gyógynövénynapunk. Itt volt az országgyűlési képviselőnk is. Ha megnézzük a többi 

településen sincs sok rendezvény. Például Harsányban a Szürkemarha fesztivált nagyrészt 

vállalkozó finanszírozza. Ahhoz képest hogy a 90-es években még volt egy Borostyán étterem 

is. Ma be van zárva. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A Borostyán étterem bezárásának más oka is van, ez a tulajdonos döntése. 

 

Polgármester szavazásra bocsátja a kérdést arra vonatkozóan, hogy szervezzen-e az 

önkormányzat Gombanapot 2018. október 6-án. 

 

Ezt követően 6 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal 2 nem ellenében a következő 

határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2018 (IX.4) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A 2018. október 6-án Gombanap megtartásáról szóló döntés 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2018. 

október 6-án szombaton egynapos Gombafesztivált szervez. A Gombafesztivál 

megszervezése során, tekintettel kell lenni a költséghatékonyság szempontjaira, olyan módon, 

hogy a fesztivál megszervezése többlet terhet az önkormányzat számára ne jelentsen, az a 

rendezvényből származó bevételekből finanszírozható legyen. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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Ezt követően polgármester felkéri a képviselőket a Gombanap költségvetésének 

megvitatására. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Akkor a bevételek közül a közel 2 M forint önkormányzati támogatást húzzuk ki. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 19:05-kor halaszthatatlan teendők miatt távozik 

az ülésteremből. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A parkolójegyek díját emeljük? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Rendeletmódosítás kell hozzá. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Pont most emeljünk amikor nincs hozzá plusz szolgáltatás? 

 

Sikter Zsuzsa: 

A tombolából tavaly mennyi bevétel származott? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

263.000 forint. A tombolához összeszedem én az ajándékokat. A tombola egyébként 

egynapos, így ezzel tervezhetünk. 

 

Sikter Péter: 

Azzal is számolhatunk, hogy ha egynapos lesz a rendezvény akkor oda koncentrálódnak az 

emberek. Tehát lehet hogy az egynapos rendezvény bevétele magasabb lesz, mint a kétnapos 

első napja.  

 

 Jámbor Flórián polgármester: 

A Nemzetiségi Önkormányzat támogatására számíthatunk? Itt 150.000 forint szerepel. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Igen, és vállaljuk még a főzést is. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

A kóstolójegyeket egynapra kalkuláltam. Megnéztem a tavalyit és az alapján számoltam. 

 

Sikter Zsuzsa: 

A főzőverseny szervezésében is változtatni kell. Azért nem jönnek a csapatok mert reggel 

káosz van. Ha rossz a tapasztalat a következő évben nem jönnek vissza. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Az árusoknál milyen bevétellel számolhatunk a helypénzből.  

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Maradhat az 500 ezer forint. 
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Orliczki Attila képviselő: 

Akkor 65 árus legyen? Mi történik ha jön még 2-3? 

 

Sikter Zsuzsa: 

Ha minőségi árus akkor beengedjük, de nem igazán tudunk többet elhelyezni. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Gyuri bácsit is megkérhetnénk arra, hogy szponzorálja a rendezvényt. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Néhány éve az volt a kommunikáció, hogy adnak valamennyi pénzt és eldönthetjük mire 

költünk. De a telekeladásnál maradhatott bennük egy kis tüske. Nem adtuk oda olcsón a 

telket. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Bábszínház az lesz? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Az legyen a gyerekeknek. A Számadó zenekar marad? 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Gomba tematikára terveztem törpikék témájú jelmezes gyerekprogramot. 

 

Sikter Péter: 

Ehhez kellene valamilyen installáció is, gombaház stb. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ezzel az emberállománnyal idén az már nehéz. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Tematikus programhoz tudok csinálni installációt. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Előadó tekintetében Veréb Tamásnál faraghatunk az árból 

 

Charlie-ra sokan jönnének azt tudom, csak viszonylag drága. Tavaly Boldogkőváralján volt. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A kis ugrálóvárat és a trambulint odaadja a Sí- és Szabadidő Egyesület. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

A légvárat le tudom alkudni. 

Airsoft? Lézerharc? 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Ezeken sokan vannak ez jó. Szedhetnének belépőt. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Az Airsoft csak fix díjért jön, sok megrendelésük van. 
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Sikter Zsuzsa: 

Gyuri bácsi lehetne délután amikor már nincs főzőverseny. 

 

A parkolósokat meg a jegyszedőket pedig ellenőrizni kell. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Mi lenne, ha idegenek szednék? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Akkor nem tudják mi a dolguk káosz lesz. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Hozzon mindenki három embert aki társadalmi munkában végig dolgozza a szombatot. 

Részemről én vállalom. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Tudatosítani kell az emberekben, hogy segíteni kell  az önkormányzatot. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Rendezvényszervezői költségek tekintetében fele annyira számolhatunk egynapos 

rendezvénynél? 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Sajnos nem tudom felezni a szervezési költséget. A 300 ezer forint három felé megy, ez a 

hármunké. 

Van megtakarítás a mentőügyeletnél. 68 ezer forint 18 óra 120 ezer forint helyett, mert 1000 

fő alatti a rendezvény. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Reklámozni hol fogunk? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Eger, Miskolc. Rádióban. TV reklám nem kell. Facebook reklám is kell. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Eger és Miskolc rádió reklám sem kell. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A facebook reklám az jó. 

 

Sikter Péter: 

Az egri rádió az kihúzódott akkor? 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Igen. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az élelmiszervásárlásra is ki kell valamit találni. A 230 ezer forint alá is van lőve az 

élelmiszervásárlásra. 
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Négyesi Bernadett képviselő: 

Az 400 ezer forint körül van. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az ajándékvásárlást is kihúzhatjuk. 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Hűtőkocsi az mihez kell? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az a gomba miatt kell? 

 

Sikter Zsuzsa: 

Igen a gomba miatt. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Van estleg végeredmény? Hogy állnak a költségek. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Felmerül még az Émász ügyintézés költsége. 

 

Eddig még veszteséges a rendezvény. -947.000,- forint. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Ebben  Nagy Feró van még benne. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Wolf Kati és más fellépők is 300 ezer körül jöttek? 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Gyuri bácsit kellene megkérni a nagyfellépő szponzorálására.  

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Egy kérdést megér a dolog. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Lehetne esetleg valamennyi kedvezményt adni nekik a területhasználati díjakból? 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Az önkormányzat mivel támogatja Gyuri bácsi napját? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Személyi segítséggel, polgárőrökkel, dolgozókkal stb. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A nagy fellépőt csak akkor tegyük be ha Gyuri bácsi támogatja. 

A rétesárus honnan jön? 

 

Sikter Zsuzsa: 

A Pilisből vagy a Jászságból. Tavaly nem tudott annyit sütni amennyi elfogyott. Mondtam 

neki hogy süssön helyben. 
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Orliczki Attila képviselő: 

Az emberek sorban fognak állni az ételért. 

 

Sikter Péter: 

Ebből lehet probléma. Mondok egy boldogkőváraljai példát. 30-40 méteres sor állt a 

csülökért. Hibáztunk egyszer és évekig visszajön a rossz hír. 

 

Sikter Zsuzsa: 

Azt is meg kellene nézni hogy koncert előtt egy órával hány autó jön be. Ezt sose lehetett  

visszakeresni. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Ha ételárust beengedünk, akkor valamilyen gomba tematikát tegyen bele. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Beengedhetnénk két árust kétszázezerért. Este felé többen jönnek bulizni, az ételszigetek 

tudják biztosítani az ételt, az önkormányzat így a főzőversenyre koncentrálhat. 

Van egy kalkulációm, rögtön hozom. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nézzük akkor végéig gyorsan hogy mi maradt benne a tervezetbe. 

 

Palla Melinda rendezvényszervező: 

Beírtam még a Diósgyőri Party Service-t még szponzornak. 

 

Továbbá mivel az időpont október 6. az Aradi vértanúk napja alkalmából kiállítást kellene 

szervezni.  

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Készülünk a gyerekekkel is a megemlékezésre. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Felmerül még költségként a túravezetők díja, 7-7 ezer forintot kérnek fejenként.  

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Kereshetnénk olyat, aki ingyen vállalja. 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A néptáncegyüttes Dernőről jön, náluk lehet hogy a zenekart ki kell fizetni. 

 

A megbeszélést követően Palla Melinda rendezvényszervező elkészíti a rendezvény végleges 

költségvetését az alábbiak szerint: 
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Gomba Napok Bükkszentkereszten 
2018. október 06.  

KIADÁSOK:   Nettó összegek Bruttó összegek 

Fellépti díjak 
  

    

Házi zenekar: Számadó Zenekar   120 000 Ft 120 000 Ft 

Speaker:  Kecskés Ákos   20 000 Ft 20 000 Ft 

BÜKKSZENTKERESZT KINCSEI- Bükki Szlovák 
Nemzetiségű Általános Iskola tanulóinak bemutatója   

0 Ft 0 Ft 

Életfa előadások   0 Ft 0 Ft 

Kiss Kata zenekar v. Ildi rider koncertje       

Kalamajka Bábszínház v. Csodamalom Bábszínház v. 
Langaléta Garabonciások   

60 000 Ft 60 000 Ft 

Teadélután Aprajafalván 
  

    

Gyuri bácsi előadása 
  

0 Ft 0 Ft 

Főzőverseny megrendezése, lebonyolítása- Járcsics 
Emil tiszteletdíja   

100 000 Ft 100 000 Ft 

Ildi Rider 
  

    

Miez 
  

150 000 Ft 150 000 Ft 

Veréb Tamás- fél playback, v. MIEZ 160 eFt       

Sztár fellépő (Charlie)- fél playback, Nagy Feró (380 e 
ft+ÁFA), Apostol (60p 780 eFt + 160 Ft/km + Áfa, 90 p 
830 eFt+ 160 Ft/km + Áfa)   

    

tűzijáték- Venczel Vilmos       

 DJ. Mátrai- retro party   40 000 Ft 50 800 Ft 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK       

Kara Viki- arcfestés   20 000 Ft 20 000 Ft 

Dovák Légvár   40 000 Ft 50 800 Ft 

Fátyol Péter- lézerharc       

Gombatúra-vezetők   14 000 Ft 14 000 Ft 

Szemtészedő fiúk (10.000 Ft- Meli + Péter fizeti)       

Gombakiállítás, gombavizsgálat, gyerek kvíz- Miskolci 
Gombász Egyesület   

150 000 Ft 150 000 Ft 
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TECHNIKAI KÖLTSÉGEK       

infra fűtés 4 db (5000 Ft + ÁFA/ db) ?       

 hang-, fénytechnika, színpad és fedés   200 000 Ft 254 000 Ft 

EGYÉB KIADÁSOK       

Őrzés, védelem-polgárőrök, jegyszedők-20 fő   141 732 Ft 180 000 Ft 

ÁNTSZ   0 Ft 0 Ft 

Volán-   0 Ft 0 Ft 

Rendőrség   0 Ft 0 Ft 

Közútkezelői engedélyeztetés   15 748 Ft 20 000 Ft 

Artisjus szerzői jogdíj    35 251 Ft 87 630 Ft 

Mentő ügyelet 1 napra  
17 órára   

68 000 Ft 68 000 Ft 

Kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat   10 000 Ft 10 000 Ft 

Áramrendszer kiépítése+ÉMÁSZ ügyintézés (Barát 
Mihály) (ÉMÁSZ)   

80 000 Ft 101 600 Ft 

Mobil WC technika   50 000 Ft 63 500 Ft 

NÉBiH engedélyeztetés   3 000 Ft 3 810 Ft 

Szervezési költség (2 fő programszervező és 1 fő 
vásárszervező)   

300 000 Ft 300 000 Ft 

REKLÁM-PROPAGANDA       

Rádió Eger (h-p napi 5 alk.)       

RádioM reklám (reklám közlemény)   90 000 Ft 114 300 Ft 

Miskolci TV reklám     50 000 Ft 63 500 Ft 

Minap reklám       

Facebook reklámkampány   90 000 Ft 114 300 Ft 

Plakáttervezés és nyomtatás   14 000 Ft 17 780 Ft 

Európa Rádió+ Szent István Rádió   0 Ft 0 Ft 

Internet, közösségi oldalak   0 Ft 0 Ft 

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK       

Ódon Étterem költség       

Hétvégi áramfogyasztás   25 000 Ft 31 750 Ft 

Érmek, díjak a főzőversenyhez   15 748 Ft 20 000 Ft 

Élelmiszer vásárlás   314 961 Ft 400 000 Ft 

Ajándék vásárlás   0 Ft 0 Ft 

Gombavásárlás   0 Ft 0 Ft 
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Hűtőkocsi bérlés   50 000 Ft 63 500 Ft 

SUM   1 861 731 Ft 2 649 270 Ft 

        

        

BEVÉTELEK:   nettó bruttó 

parkolójegy (500 Ft/autó)   472 441 Ft 600 000 Ft 

Iskola Alapítvány   40 000 Ft 50 800 Ft 

Tombola vásár (500 Ft)   118 110 Ft 150 000 Ft 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat   157 480 Ft 200 000 Ft 

Diósgyőri Party Service   80 000 Ft 101 600 Ft 

Étkezés-kóstolójegy-szombat   629 921 Ft 800 000 Ft 

vásárosok/árusok bevételek   393 701 Ft 500 000 Ft 

Szponzorációs pénzek    50 000 Ft 50 000 Ft 

Szponzorációs pénzek    200 000 Ft 200 000 Ft 

SUM   2 141 653 Ft 2 652 400 Ft 

     

 
    

A rendezvény költségvetésével kapcsolatban további észrevétel nem hangzott el. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A megbeszélteknek megfelelően szükséges az alábbiak szerinti rendelet-módosítás az árusok 

által fizetendő díjak négyzetméterenkénti mértékének emelése érdekében. 
 

Ezt követően a polgármester előadja, a közterület használati díjakról szóló 

 1/2018 (I.18) Önkormányzati Rendelet módosítására elkészült a rendelettervezetet. Ismerteti 

a rendelet tervezetét: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

…………../2018 ( IX.04) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról szóló 

1/2018 (I.18.) Önkormányzati Rendelet 

módosításáról 

 

 

(TERVEZET) 

 

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: 
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1 § 

 

Az 1/2018. (I.18) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                                           jegyző                                                   polgármester 
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1. 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 m
2
-ig 

 

                                         9 m
2
-ig 

 

                                       12 m
2
-ig 

                                        

                                       15 m
2
-ig 

 

                                       18 m
2
-ig 

                                        

                                       24 m
2
-ig 

 

              7 000,- Ft/nap   

              9 000,- Ft /2 nap  

            10 000,- Ft /nap  

            14 000,- Ft / 2 nap  

            14 000,- Ft / nap  

            18 000,- Ft / 2 nap  

            17 000,- Ft /nap  

            23 000,- Ft/ 2 nap  

            20 000,- Ft /nap  

            28 000,- Ft/ 2 nap  

            26 000,- Ft /nap  

            37 000,- Ft/ 2 nap  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

4/2018 ( IX.04) Önkormányzati Rendelete 

a közterülethasználati díjakról szóló 

1/2018 (I.18.) Önkormányzati Rendelet 

módosításáról 

 

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 § 

 

Az 1/2018. (I.18) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

2 §  

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                                           jegyző                                                   polgármester 
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1. 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 m
2
-ig 

 

                                         9 m
2
-ig 

 

                                       12 m
2
-ig 

                                        

                                       15 m
2
-ig 

 

                                       18 m
2
-ig 

                                        

                                       24 m
2
-ig 

 

              7 000,- Ft/nap   

              9 000,- Ft /2 nap  

            10 000,- Ft /nap  

            14 000,- Ft / 2 nap  

            14 000,- Ft / nap  

            18 000,- Ft / 2 nap  

            17 000,- Ft /nap  

            23 000,- Ft/ 2 nap  

            20 000,- Ft /nap  

            28 000,- Ft/ 2 nap  

            26 000,- Ft /nap  

            37 000,- Ft/ 2 nap  
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2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően a polgármester előadja, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya megküldte véleményezésre a 10/ 2018 

(V.31) Önkormányzati Határozattal elfogadott Szakmai programot a szociális étkeztetésre 

vonatkozóan. Ezt a konyha működési engedélyezéséhez kellett benyújtani. A Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztálya (Budapest) véleményezése alapján 

javítani szükséges a programot.  A javításra 8 napos határidőt adott a gyámhivatal.  

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bükkszentkereszti Szlovák 

Nemzetiségi Óvoda és Konyha a működési engedélyt már megkapta, a szakmai program 

javítása azonban ettől függetlenül is szükséges.  

Ismerteti, hogy  a 10/ 2018 (V.31) határozattal elfogadott szakmai programhoz képest melyik 

pontokba  kerültek módosítások a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani 

Főosztálya véleményezése alapján.  

A program kiegészült a tartalomjegyzékkel és a hivatkozott jogszabályok felsorolásával. 

1. pont: A szolgáltatás célja, feladata kiegészült az alábbi szöveggel:  

 

„A szolgáltatás célja hogy településünkön ne legyen ellátatlan személy, illetve minden 

rászoruló a jogszabályoknak és a helyi rendeletben szabályozott módon megfelelő minőségű 

ellátást kapjon. 

Ezt az ellátást minden szociális, illetve egészségügyi szempontból rászoruló számára lehetővé 

tesszük, a térítési díjak jövedelemhez igazodnak, megállapításuk a hatályos jogszabályokon 

alapul. 

Az alapszolgáltatási forma célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb 

szociális rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az önkormányzat az ellátást igénybe 

vevők részére a napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a 

rászoruló lakosság egészségügyi és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának 

megelőzését szeretné elérni. További cél a település lakosságmegtartó erejének növelése 

szociális szolgáltatások körének bővítésével. 

A szolgálat további működése során a szociális étkeztetésben résztvevők szakmai fórumokon 

való megjelentést az ismeretek szinten tartása és bővítése céljából mindenképpen fontosnak 

tartjuk.” 

 

Törlésre került: a 3. pont alábbi része (ezt már nem írja elő a jogszabály)  

 

A szolgáltatás nyújtásának várható következményei, eredményességének ellátó rendszerben 

betöltött szerepe, és hatása 

 

A szolgáltatás biztosításával az igénybe vevők részére megoldott a napi egyszeri meleg 

étkezés, a rászorulók az ellátást saját lakóhelyükön vehetik igénybe. 

A napi egyszeri meleg étel – ebéd – biztosítása során a gondozott mentesül a számára 

nehézséget jelentő munkafolyamattól, melynek hatására javul életminősége, változatosabb, 

olcsóbb és szakszerűbb étkezésben lehet része. A rászorultak egy csoportjánál biztosítottá 
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válik biológiai alapszükségletük kielégítése. Bővülnek segítő emberi kapcsolataik. A 

szolgáltatás minden rászoruló számára elérhető. 

 

3. pont: A megvalósítani kíván program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a 

nyújtott szolgáltatáselemek tevékenységek leírása pont kiegészült az alábbi szöveggel:  

 

 

Tárgyi feltételek: 

 Az önkormányzat által működtetett konyha, a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 

és Konyha épülete a 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. sz. alatt, közúton jól 

megközelíthető helyen, a település központjában található.  

 

A konyha az alábbi helységekből áll: 

- 60 négyzetméteres étkező 

- 45 négyzetméter konyha 

- 3 négyzetméter zöldség előkészítő 

- 3 négyzetméter húselőkészítő 

- 3 négyzetméter mosogatóhelység 

- 2 négyzetméteres kisraktár 

- 30 négyzetméteres, 3 helységből álló nagy raktár 

- 3 négyzetméteres személyzeti öltöző 

- 15 négyzetméteres közlekedő folyosó.  

 

Kisértékű tárgyi eszközök:  

3 szekrény a mosogató helységben, 3 mosogató medence, folyosón 1 db tisztítószeres 

szekrény, az étkezőben 12 asztal, 48 db szék, 1 db mosogatógép, 1 db mosógép, a 

nagyraktárban 3 mélyhűtő láda, a húselőkészítőben 1 db mélyhűtő és 1 db hűtő, zöldség 

előkészítőben zöldségaprító és egy db kombinált hűtő, konyhában 2 db hűtő, kombinált sütő 

és pároló, gáztűzhely, szeletelőgép, 3 db páraelszívó.  

 

Az épület belül akadálymentes, infokommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. A 

konyha  épület kívülről akadálymentes, azonban az étkező akadálymentesen nem közelíthető 

meg  a szociális étkezők számára.  

A konyha telefonos elérhetőséggel rendelkezik, telefonszám: 06 46 739-081 

Fax nem áll rendelkezésre, de internet igen.  

A szolgáltatás 50 főre tervezett.  

 

A személyi feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

Beosztás Szakképzettség Alkalmazás módja 

1 fő élelmezésvezető Élelmezésvezető Teljes munkaidő 

1 fő szakács Szakács Teljes munkaidő 

1 fő konyhai kisegítő Konyhai kisegítő Teljes munkaidő 
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1 fő szociális segítő Szociális segítő Megbízási 

jogviszony 

 

A konyhán további közfoglalkozottak dolgoznak. 

 

               4. pont: A biztosított szolgáltatási elemek  kiegészült az alábbi szöveggel: 

 

• diétás étkeztetés: az étkeztetés keretében főétkezésként ha az étkeztetésben 

részesülő személy egészségi állapota indokolja a szakorvos javaslatára az ellátást 

igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 

 

 

Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz.  

 

Az étkeztetés a településen élő lakosság szükségleteihez igazodóan került 

megszervezésre, így az az étkeztetés: 

- az étel elvitelének lehetővé tételével,  

- az étel lakásra szállításával. 

 

 

5.pont : Az ellátandó célcsoport megnevezése  kiegészült az alábbi szöveggel: 

Bükkszentkereszt lakosainak száma 2017. év végén 1186. fő. Ebből 65 év felettiek 

száma 221 fő.  A 0-14 év közöttiek száma összesen 153 fő. Az adatokból kitűnik, 

hogy a település lakói inkább az idősebb korosztályból tevődnek ki többségben. A 

népességszámmal kapcsolatos statisztikákból az is kiderül, hogy az elmúlt 5 évben 

minden esetben magasabb volt a halálozások száma az élve születések számánál.  

Bükkszentkereszt  demográfiai, statisztikai mutatói szerint az elöregedés jellemzi a 

települést. Növekszik a szociális rászorultság, így egyre nagyobb igény mutatkozik 

az ellátás biztosítására.  

 

Az ellátandó célcsoport nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyekből 

tevődik össze, hanem idősödő igénybevevőkből is, akik egészségkárosodás és 

vagy biológiai öregedés végett jogosultak, illetve szociálisan rászorultak a 

szolgáltatás biztosítására. 

 

Ebből a körből rászorult az, aki  

- 70 év feletti, vagy  

- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os 

mértékű egészségkárosodást szenvedett,  

- krónikus megbetegedésben szenved,  

- akut egészségromlás, valamint pszichiátriai betegség esetén legfeljebb három 

hónap időtartamban. 

 

 

6. pont: Az ellátás igénybevételének módja kiegészült az alábbi szöveggel:  

Az intézményi jogviszony megszűnik 

- a jogosult halálával 

- a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott 

időponttól 
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- a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén, 

- amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik. 

- a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki kivéve, ha ingyenes ellátásban 

kell részesíteni, 

- a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe. 

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 

távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a 

távolmaradást megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a 

kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás 

kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére 

mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

Törlésre került: 10 pont A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja (a 

jogszabály nem írja elő):  

A szolgáltató az igényjelzéstől kezdve felveszi a kapcsolatot az igénybevevővel. A 

szolgáltató elősegíti, hogy az új szolgáltatást problémamentesen vehesse igénybe az 

ellátott. A szolgáltatást végző megfelelő tájékoztatást ad. A kapcsolattartás 

személyesen a szociális ügyintézőn, az szociális segítőn keresztül, illetve 

telefonon történik. 

Ezen felül az ellátást igénybe vevő a Hivatalban hétköznapokon személyesen 

közölheti igényeit, illetve tehet bejelentést vagy észrevételt. 

 

Törlésre került: 11.  pont Az ellátottak jogainak védelmével kapcsolatos szabályok (nem írja 

elő a jogszabály): 

 

Az ellátottnak joga van az étkeztetés keretében biztosított teljes körű ellátást, 

valamint jövedelmétől függően, térítési díjkedvezményt igénybe venni.  

Az étkeztetés során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.  

Az ellátott jövedelmi helyzetét csak a jogszabályban meghatározott feltételek 

mellett lehet vizsgálni. 

Az ellátottat megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem.  

Az ellátás igénybevétele során figyelmet kell fordítani arra, hogy az ellátást 

igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá.  

  

Az ellátottjogi képviselő 

Az ellátottjogi képviselő a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosító 

intézményi ellátást igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő részére nyújt 

segítséget jogai gyakorlásában. 

Az ellátottjogi képviselő feladatai: 

a) megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre tájékoztatást nyújthat az 

ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében, az intézmény 

kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról, 

b) segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos 

kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az intézmény 

és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában, 

c) segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza 

megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény 

vezetőjénél és a fenntartónál, 
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d) a jogviszony keletkezése és megszűnése, továbbá az áthelyezés kivételével 

eljárhat az intézményi ellátással kapcsolatosan az intézmény vezetőjénél, 

fenntartójánál, illetve az arra illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli 

meghatalmazás alapján - képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes 

képviselőjét, 

e) az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a 

szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá ezen 

jogok érvényesüléséről és figyelembevételéről a szakmai munka során, 

f) intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat 

megszüntetésére, 

g) észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan az 

intézmény vezetőjénél, 

h) amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását 

észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti az illetékes hatóságok felé, 

i) a korlátozó intézkedésekre, eljárásokra vonatkozó dokumentációt 

megvizsgálhatja. 

 Az ellátottjogi képviselő e célra létrehozott szervezet keretében működik. 

A szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok: 

A szociális szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez 

kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és 

személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő 

munkavégzési körülményeket biztosítson számára. 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a szakmai program tervezetét.  
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Hivatkozott jogszabályok 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló és működésük 

feltételeiről szóló 1/ 2000 (I.7) SZCSM rendelet 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24) SZCSM 

rendelet 

29/1993 (II.17) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 

díjáról 
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2. Fenntartó neve, székhelye: Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata  
                                              3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 24.  
            

       A fenntartó működési, ellátási területe: Bükkszentkereszt Község  közigazgatási  

       területe 

       A konyha neve, székhelye: Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

           3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. sz.  

 

3. A szolgáltatás célja, feladata  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben 62 §  meghatározott 
kötelező alapszolgáltatás – étkeztetés, ezen belül ebéd – biztosítása. Az étkeztetés keretében 
azoknak a szociális rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt 
önmaguk, illetve eltartottjuk részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.  
A szolgáltatás célja hogy településünkön ne legyen ellátatlan személy, illetve minden rászoruló a 
jogszabályoknak és a helyi rendeletben szabályozott módon megfelelő minőségű ellátást kapjon. 
Ezt az ellátást minden szociális, illetve egészségügyi szempontból rászoruló számára lehetővé tesszük, 
a térítési díjak jövedelemhez igazodnak, megállapításuk a hatályos jogszabályokon alapul. 
Az alapszolgáltatási forma célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális 
rászorultságából adódó hátrányainak enyhítése. Az önkormányzat az ellátást igénybe vevők részére a 
napi egyszeri meleg étkezés biztosításával az életminőség javítását, a rászoruló lakosság egészségügyi 
és fizikai állapotának szinten tartását és romlásának megelőzését szeretné elérni. További cél a 
település lakosságmegtartó erejének növelése szociális szolgáltatások körének bővítésével. 
A szolgálat további működése során a szociális étkeztetésben résztvevők szakmai fórumokon való 
megjelentést az ismeretek szinten tartása és bővítése céljából mindenképpen fontosnak tartjuk. 
 
 

4. A megvalósítani kíván program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott 
szolgáltatáselemek tevékenységek leírása  
 
 

Étkeztetés  
Az étkeztetés keretében fő étkezésenként legalább napi egyszeri meleg ételt (ebédet) kell biztosítani. 
Az étkeztetés igénybevételéről az élelmezésvezető az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 4. számú 
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melléklete szerinti igénybevételi naplót vezet, valamint elektronikus úton, napi jelentést teljesít a 
központi adatbázisba. A főzőkonyhán a HACCP élelmiszer minőségbiztosítási rendszer szerint történik 
az ebéd kiosztása. 
 
 
 
 
 
Tárgyi feltételek: 
 Az önkormányzat által működtetett konyha, a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 
Konyha épülete a 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. sz. alatt, közúton jól megközelíthető helyen, 
a település központjában található.  
 
A konyha az alábbi helységekből áll: 
- 60 négyzetméteres étkező 
- 45 négyzetméter konyha 
- 3 négyzetméter zöldség előkészítő 
- 3 négyzetméter húselőkészítő 
- 3 négyzetméter mosogatóhelység 
- 2 négyzetméteres kisraktár 
- 30 négyzetméteres, 3 helységből álló nagy raktár 
- 3 négyzetméteres személyzeti öltöző 
- 15 négyzetméteres közlekedő folyosó.  
 
Kisértékű tárgyi eszközök:  
3 szekrény a mosogató helységben, 3 mosogató medence, folyosón 1 db tisztítószeres szekrény, az 
étkezőben 12 asztal, 48 db szék, 1 db mosogatógép, 1 db mosógép, a nagyraktárban 3 mélyhűtő láda, 
a húselőkészítőben 1 db mélyhűtő és 1 db hűtő, zöldség előkészítőben zöldségaprító és egy db 
kombinált hűtő, konyhában 2 db hűtő, kombinált sütő és pároló, gáztűzhely, szeletelőgép, 3 db 
páraelszívó.  
 
Az épület belül akadálymentes, infokommunikációs akadálymentesítés nem megoldott. A konyha  
épület kívülről akadálymentes, azonban az étkező akadálymentesen nem közelíthető meg  a szociális 
étkezők számára.  
A konyha telefonos elérhetőséggel rendelkezik, telefonszám: 06 46 739-081 
Fax nem áll rendelkezésre, de internet igen.  
A szolgáltatás 50 főre tervezett.  
 
A személyi feltételeket az alábbi táblázat tartalmazza:  
 
 

Beosztás Szakképzettség Alkalmazás módja 

1 fő élelmezésvezető Élelmezésvezető Teljes munkaidő 

1 fő szakács Szakács Teljes munkaidő 

1 fő konyhai kisegítő Konyhai kisegítő Teljes munkaidő 



27 
 

1 fő szociális segítő Szociális segítő Megbízási jogviszony 

 
 
A konyhán további közfoglalkozottak dolgoznak. 
 

Az 1993. évi III. törvény 62. §- a alapján: az önkormányzat az étkeztetés keretében azoknak a 

szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt 

önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

képesek biztosítani.  

Az önkormányzat étkeztetésben részesíti azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat, aki kora 

vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.  

Az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget nyújt a 

lakóhelyen történő étkezés biztosítására a településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai 

betegek, és szenvedélybetegek részére. 

 

 

5.   A biztosított szolgáltatási elemek: 

 

 étkeztetés: gondoskodás hideg, illetve meleg ételről alkalmilag vagy 

rendszeresen a szolgáltatást igénybe vevő lakhelyén, szolgáltatónál, egyéb 

étkezdében vagy közterületen. 

 diétás étkeztetés: az étkeztetés keretében főétkezésként ha az étkeztetésben 

részesülő személy egészségi állapota indokolja a szakorvos javaslatára az 

ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani.  

 Szállítás: javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybe vevőhöz.  

 

Az étkeztetés a településen élő lakosság szükségleteihez igazodóan került 

megszervezésre, így az az étkeztetés: 

- az étel elvitelének lehetővé tételével,  

- az étel lakásra szállításával. 

 
 

6. Más intézményekkel történő együttműködés módja 

 

1.) Az önkormányzat folyamatosan  együttműködik a az Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása szociális gondozóival.     Az együttműködés rendszeres és folyamatos. Az 

önkormányzat szociális ügyintézője és a szociális gondozó heti rendszerességgel személyes találkozó 

keretén belül tartja a kapcsolatot.  

2. ) A településen a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény az 

együttműködés során a családgondozó esetenként, telefonon vagy személyesen jelzi a fenntartónak 
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a rászoruló személyt, vagy az ellátott körülményeiben (költözés, egészségi állapot romlás) 

bekövetkezett változásokat.  A családsegítő szolgálat családgondozójával napi rendszeresség a 

kapcsolattartás személyesen. 

d) A háziorvosi szolgáltatóval való együttműködés az ebéd igénylésekor rendszeres az ellátott 

egészségi állapotának igazolása. A kapcsolattartás módja hetente személyesen és telefonon.  

 

 

6. Az ellátandó célcsoport megnevezése 

 

 Az ellátottak körét Bükkszentkereszt község közigazgatási területén élő, a szolgáltatást igénylő a Szt. 

62. § hatálya alá tartozó természetes személyek, állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy 

bejelentés nélkül, huzamosan tartózkodó személyek alkotják. 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzata a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. 

(II.26) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) 23-24 § (1) bekezdésének értelmében az 

önkormányzat alapellátásként – a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében – biztosítja az 

étkeztetést. 

 

A részletes szabályokat a Rendelet 23-24 § - ai tartalmazzák az alábbiak szerint: 

 

 1) A településen élő fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, 

szenvedélybetegek, valamint a szociálisan rászorultak részére lehetőséget kell biztosítani a napi 

egyszeri meleg étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön 

történő étkezés biztosítására. Az étkeztetést a polgármester engedélyezi. 

  

(2) Az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani azoknak, akik munkaviszonyban nem állnak, 

semmilyen ellátásban nem részesülnek, jövedelemmel nem rendelkeznek, és szociális helyzetük 

indokolttá teszi az ellátás megállapítását. 

 

 

24 § 

 

(1) Az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni az 23 § (2) bekezdésben foglaltak kivételével. 
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A térítési díjat: 

a) az ellátást igénybe vevő jogosult, 

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő, 

c) a jogosult tartására, gondozására kötelezett és képes személy 

köteles megfizetni.  

(2) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatosan 

felmerült költségnek egy ellátottra jutó napi összege (a továbbiakban: élelmezési térítés). 

Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj, amely az élelmezési térítés és az igénybe vett 

étkezések számának szorzata, nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 25 %-át. 

(3) A térítési díj megállapítását a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának 

megállapításáról szóló 6 /2008. számú (III. 25.) Kt. rendelet szabályozza. 

 

Bükkszentkereszt lakosainak száma 2017. év végén 1186. fő. Ebből 65 év felettiek száma 221 fő.  A 0-

14 év közöttiek száma összesen 153 fő. Az adatokból kitűnik, hogy a település lakói inkább az idősebb 

korosztályból tevődnek ki többségben. A népességszámmal kapcsolatos statisztikákból az is kiderül, 

hogy az elmúlt 5 évben minden esetben magasabb volt a halálozások száma az élve születések 

számánál.  

Bükkszentkereszt  demográfiai, statisztikai mutatói szerint az elöregedés jellemzi a települést. 

Növekszik a szociális rászorultság, így egyre nagyobb igény mutatkozik az ellátás biztosítására.  

 

Az ellátandó célcsoport nem csak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyekből tevődik össze, hanem 

idősödő igénybevevőkből is, akik egészségkárosodás és vagy biológiai öregedés végett jogosultak, 

illetve szociálisan rászorultak a szolgáltatás biztosítására. 

Ebből a körből rászorult az, aki  

- 70 év feletti, vagy  

- munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy legalább 50%-os mértékű egész-

ségkárosodást szenvedett,  

- krónikus megbetegedésben szenved,  

- akut egészségromlás, valamint pszichiátriai betegség esetén legfeljebb három hónap 

időtartamban. 
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7. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 
formája, köre, rendszeressége 

 

Az önkormányzat gondoskodik a napi egyszeri meleg étel elkészíttetéséről. Az ételadagokat a 

önkormányzat fenntartásában működő Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha  konyháján történő előállítással és adagolással biztosítja.  

 

Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha alkalmazásában álló, egészségügyi könyvvel rendelkező szociális segítő, egy 

félállású konyhai kisegítő, egy szakács és egy élelmezésvezető látja el munkaköri leírás 

alapján. 

A helyben elkészített, éthordóba adagolt ételt a szociális segítő heti 5 alkalommal, hétfőtől – 

péntekig, szállítja ki és adja át a gondozottak lakásán.  

 
A térítési díj fizetés utólag, tárgyhót követő hónap elején történik. 
A számlát és a csekket az ételkiszállító juttatja el azoknak a szociális étkezőknek, akik kiszállítást is 
kérnek. Akik eljönnek az ebédért a konyhára, azok kézhez kapják az ebéddel együtt. A csekk 
befizetésének határideje 10 nap. 
Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző napon 9 óráig lehetséges, a név és a lemondani kívánt 
napok feltüntetésével. 

 

  
8. Az ellátás igénybevételének módja 

 

Az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartások, dokumentációk: 

 Kérelem erre rendszeresített formanyomtatványon 

 Megállapodás 

 Egyéni nyilvántartás (törzslap); 

 Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló 

Az igénybevételi eljárás: 

- Az ellátást igénybe venni szándékozó kérelmet nyújt be az arra rendszeresített 

formanyomtatványon. 

-A kérelem benyújtásának helye: Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal, Bükkszentkereszt, 
Kossuth út 24.  
- Az ellátás igénybevételnek megkezdésekor a polgármester az igénybevevővel, illetve a törvényes 
képviselővel megállapodást köt.  
- Jogorvoslati szerv: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Bükkszentkereszt 
Kossuth út 24.  
Az ellátás kezdő napja:  
- a kérelem alapján a szolgáltatás nyújtásáról szóló megállapodásban megjelölt időpont.  
 Az intézményi jogviszony megszűnik 

- a jogosult halálával 

- a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott időponttól 

- a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén, 

- amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik. 

- a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki kivéve, ha ingyenes ellátásban kell részesíteni, 
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- a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe. 

Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az 

intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell 

jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól a 

távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére 

mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól. 

 

Az ellátott az étkeztetéssel kapcsolatos panaszával a polgármesterhez, illetve a képviselőtestülethez 
fordulhat 
  

9. A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja 

 

Az önkormányzat honlapján kerül közzétételre:  
- a Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szakmai program,  
- az önkormányzat szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelete,  
- az ellátás igénybevételéhez kapcsolódó nyomtatvány  
A Bükkszentkereszti  Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélterében kerül közzétételre: 
 - a kérelem benyújtásával kapcsolatos tájékoztató  
- kérelemnyomtatvány  
- ellátott jogi képviselő neve, elérhetősége  
 Az ellátottat írásban kell tájékoztatni:  
- amennyiben a szolgáltatás lényeges körülményeiben változás történik, az ezt megelőző 15 napig,  
- az intézményi, illetve személyi térítési díj változásáról.  
 
- Az igénybevevő a szolgáltatással kapcsolatos észrevételeit, javaslatát, kérését, kifogását, panaszát 
stb. a polgármesterhez írásban vagy szóban nyújthatja be. Szóbeli benyújtás esetén jegyzőkönyvet 
kell készíteni. A beadványról Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületét a 
legközelebbi ülésen kell tájékoztatni.  
 
- Az igénybevevő írásban közvetlenül a képviselő-testülethez is fordulhat.  
- A képviselő-testület a beadvány alapján kialakított álláspontját, vagy elrendelt intézkedését 
tartalmazó érdemi választ a polgármestert  az ülést követő 10 napon belül köteles megküldeni. 
  

10. Záradék 

   
Ez a szakmai program 2018. szeptember 5. napján lép hatályba 

Bükkszentkereszt, 2018. szeptember 4.  

 

                                       Jámbor Flórián                                            
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                                          polgármester                                                     

 

 

Jelen szakmai programot Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a ……../2018. 

(IX.5)  határozatával fogadta el. 

Ezzel egyidejűleg a 10 /2018 (V.31.) Önkormányzati Határozattal elfogadott szociális étkeztetés 

szakmai program hatályát veszti. 

 

 

                                                                                                     

       Jámbor Flórián 

                                                                                                                  polgármester 
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Megállapodás 

szociális alapellátás biztosítására 

(étkeztetés) 

 

amely létrejött Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli: Jámbor 

Flórián polgármester) mint szociális szolgáltatást nyújtó, másrészről 

név:                            

szül. hely, idő:   

születési név  

anyja neve:   

TAJ száma::                             

………….……………….. sz. alatti lakos, mint szociális szolgáltatást igénybe vevő között a mai napon az 

alábbiak szerint:  

 

1.) Az ellátás időtartama: határozott/ határozatlan időtartamú. 
Az ellátás kezdete: ….… év …….. hó …….nap. 

Az ellátás igénybevételének befejező időpontja: (határozott időtartamú ellátás esetén) ………év ….hó 

..nap. 

 

2.) Az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások: 

Étkeztetés keretében a szolgáltatást nyújtó a napi egyszeri meleg ételt biztosítja hétfőtől péntekig 

munkanapokon.  

Az étkezést 

 az étel elvitelének lehetőségével 

 házhoz szállítással biztosítja. 
 

Az étel elvitelére naponta (a kért ellátási napokon hétfőtől péntekig 11. 20. -13.00 óra között a 3557 

Bükkszentkereszt, Kossuth u. 32. sz. alatti Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha 

konyhájáról van lehetőség.  
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Az étel elvitelére az ételhordót az ellátást igénybe vevőnek kell biztosítania, az ételhordót tisztán kell 

a konyhán átadni.  

 

Étkeztetés házhozszállítása a jogosult részére kért ellátási napokon hétfőtől péntekig 11.30 -14.00 óra 

között zajlik. Az ellátott az étel házhoz szállításához váltott ételhordót kell biztosítania, azt a 

kiszállítást végző munkatárs részére tiszta állapotban átadnia.  

 

Az intézményi jogviszony megszűnik 

- a jogosult halálával 
- a jogosult megszüntetésről szóló bejelentésével, a bejelentésben meghatározott időponttól 
- a megállapodásban foglalt kötelezettségek súlyos megszegése esetén, 
- amennyiben az ellátást igénybe vevő intézményi elhelyezése indokolttá válik. 
- a térítési díjat kettő hónapon belül nem fizeti ki kivéve, ha ingyenes ellátásban kell 

részesíteni, 
- Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a 

távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást 
megelőzően írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett a térítési díj 
megfizetésének kötelezettsége alól a távolmaradás kezdetétől számított 3. munkanaptól 
mentesül. A kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj megfizetésének 
kötelezettsége alól a szolgáltatást kettő hónapon keresztül nem veszi igénybe. 

 

3.) Térítési díj: 

Az étkezési térítési díjat Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./ …(….) 

Önkormányzati Rendelete határozza meg.  

A szociális étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjat a Polgármester a fenti rendelet vonatkozó 

rendelkezései alapján állapította meg.  

 

Az étkeztetés térítési díját havonta utólag az élelmezésvezető által kipostázott csekken kell befizetni. 

A térítési díj összege:   …………,-Ft/ nap 

Az étel házhoz szállítása ………,- Ft /lakás. 

 

Az étkezés személyi térítési díját utólag, tárgyhót követően kell kifizetni. Az étel elviteléért fizetendő 

személyi térítési díj a napi térítési díj és az adott hónapban igénybe  vett étkezési napok szorzata. Az 

ellátott személyi térítési díja étkeztetés igénybevétele esetén nem lehet több a szolgáltatást igénybe 

vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-nál. (Szt. 116 § 3 bek)  
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A személyi díj térítésének összege a megállapodás időpontjától függetlenül évente 2 alkalommal 

vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha a kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, 

hogy az 1993. évi III. törvényben meghatározott térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget 

tenni, vagy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladó mértékben 

növekedett.  

 

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díj megfizetéséről a fenntartó 

rendelkezik, azzal a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhető a 

felülvizsgálatot megelőző időszakra.  

 

 

Díjfizetés mulasztása esetén követendő eljárás: 

 

Abban az esetben, ha a személyi térítési díj megfizetésére kötelezett személy fizetési 

kötelezettségének nem tesz eleget, az élelmezésvezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre 

kötelezett személyt írásban felszólítja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő 

eredménytelenül telik el, az élelmezésvezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot 

nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékból az élelmezésvezető negyedévenként 

tájékoztatja az intézmény fenntartóját a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék 

törlése érdekében.  

 

4.) A megállapodás módosítása: 

A megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás közös megegyezéssel 

történik.  

 

6.) Panasztétel lehetősége, kivizsgálás módja: 

Jogosult a szolgáltatással kapcsolatos panaszával a az intézményvezetőkhöz vagy Bükkszentkereszt 

Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez fordulhat. A panasz kivizsgálásának eredményéről a 

Polgármester nyújt tájékoztatást 15 napon belül írásban.  

 

Jogosult igénybe veheti az ellátottjogi képviselő segítségét is. Az ellátottjogi képviselő 

vonatkozásában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 94/K §-a az 

irányadó.  
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7) Adatvédelem, adatközlés 

A Szt. 96 § szerinti adatvédelmi és nyilatkozattételi kötelezettség.  

 

 

Megjegyzés: 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. 

Megegyezés hiányában, vitás kérdések eldöntésére a felek a Miskolci Törvényszék illetékességét 

kötik ki.  

 

Ezt a megállapodást, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírtuk.  

 

 

 

Bükkszentkereszt, ………………év ………….hó ………. nap.  

 

 

 

……………………………………                          …………………………………..                                                                                                                                                   

                      szolgáltató        jogosult  
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Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 5 képviselő szavazott és 5 igenszavazattal a következő határozatot hozta:  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2018 (IX.4) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása 

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

étkeztetés szakmai programját  az ismertetett tartalommal  elfogadja.  

A szakmai programot  a határozat melléklete tartalmazza.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Polgármester röviden tájékoztatja a képviselőket, hogy szükséges lehet a település rendezési 

tervének a módosítása, mert a Napsugár utca végén található egy telek amelyen áthalad egy 

20 kilovoltos vezeték és a rendezési terv szerint csak oldalhatáron álló épület lenne oda 

építhető, míg indokoltabb lehet a szabadonálló épület engedélyezése. 

 

A következő testületi ülést 2018. szeptember 27. napján tartjuk 18:00 órakor.  

 

További észrevétel nem hangzott el. 
 

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

 

 

k. m. f. 

 

 

 

     dr. Hegyközi Béla sk.         Jámbor Flórián sk. 

              jegyző                                                                     polgármester 


