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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. október 4.  

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 

Kovácsné Erdődi Ildikó  szociális ügyintéző 

 

Csizmárné Gede Erika Judit Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője 

 

Matiscsák László                    Bükki Kék Sólyom Kft ügyvezető igazgatója 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) A közterület használati díjakról szóló 1/ 2018 (I.18) Önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet megvitatása 

Jámbor Flórián polgármester 
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2.) A 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő juttatás szabályairól 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

        Kovácsné Erdődi Ildikó szociális ügyintéző 

 

3.)  A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester  

                 Kovácsné Erdődi Ildikó szociális ügyintéző 

 

4.) A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha házirendjének megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

              Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető 

 

5.) Aktuális kérdések 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 
 

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

 

1.)napirendi pont: A közterület használati díjakról szóló 1/ 2018 (I.18) 

Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megvitatása 

Jámbor Flórián polgármester 

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: 

 

 

1 § 

 

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

2 §  
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Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 
 

                         dr. Hegyközi Béla sk.            Jámbor Flórián  sk. 

                                           jegyző                                                   polgármester 

 

 

 

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 



4 
 

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  

12. Rendezvénnyel nem érintett napokon árusítás 

céljára területhasználati díj 

              3 000,- Ft/nap 

 
 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2018 ( 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 

6.  Önálló hírdetőberendezés, vitrin 

(függőleges felületre) 

 
           330,- Ft/m

2
/hó 

 
 

7.  Nem működő vállalkozások 

- hirdető berendezése, hirdetőtáblája 

 
           330,- Ft/m

2
/hó 

  

8.  Árusító és egyéb fülke, lakókocsi,  

- szeszárusítás esetén 

- szeszárusítás nélkül 

 
 

             410,- Ft/m
2
/nap 

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

     

9.  Pavilonok 

 

             450 Ft/m
2
/hó                                                                                                                             

          

 

10.  Építési munkával kapcsolatos 

építőanyag 

 
 

              200,- Ft/m
2
/hó 

6. Teher- és különleges gépjárművek és 

vontatványaik elhelyezése, gépjárművenként és 

vontatványonként 

 
 

              260,- Ft/m
2
/hó 

7. Vendéglátóipari előkert 
              490,- Ft/m

2
/hó 

 

8. Mutatványos tevékenység 
 
             150,- Ft/m

2
/nap 

 

9. Sport és kulturális rendezvények                ingyenes 

 

10. Rendezvények, autóversenyek esetén 

személygépkocsik 

Parkolási díja 

 

 
 
            500,- Ft/nap 

11. Rendezvények esetén árusítás céljára a napi 

területhasználati díj         6 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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12. Rendezvénnyel nem érintett napokon árusítás 

céljára területhasználati díj 

              3 000,- Ft/nap 

 
 

2.)  Napirendi pont:  A 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő juttatás szabályairól 

szóló rendelet megvitatása 

      Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

          Kovácsné Erdődi Ildikó szociális ügyintéző 

 

 

Kovácsné Erdődi Ildikó előadja, hogy a kormány a téli rezsicsökkentés kiterjesztése 

érdekében a települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/ 2018 (III. 27) 

Kormányhatározatában döntött arról, hogy Bükkszentkereszt Község Önkormányzatát 30 

köbméter keménylombos tűzifa támogatásban részesíti, melyet helyi rendelet alapján kell 

szétosztani 2019. február 15. napjáig kell kiosztani a rászorulóknak. A támogatás 

felhasználásával 2019. április 19. napjáig kell elszámolni a Magyar Államkincstárnak.  

A 30 köbméter tűzifát a 2017. évben alkotott helyi rendelet alapján kell kiosztani. A  19/2017 

(XI.30) önkormányzati rendelet rendelkezett a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól, 

azonban ez 2018. április 16. napján hatályát vesztette. A Magyar Államkincstár ezért azt 

javasolta, hogy a képviselő-testület alkosson egy rendeletet a kiegészítő támogatás 

juttatásának szabályairól, mely ugyanazokat a feltételeket tartalmazza, mint a 19/ 2017 (XI. 

30) Önkormányzati rendelet, mivel ezt a 30 köbméter fát jelenleg hatályos rendelet alapján 

szétosztani nem tudja az önkormányzat.  
 

A polgármester előadja, hogy fentiek figyelembevételével elkészült a kiegészítő 

támogatásról szóló rendelet tervezete. 

Ismerteti a rendelet tervezetét.  
 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

………/2018 (X.04) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő juttatás szabályairól 

 

(TERVEZET) 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, a települési önkormányzatok 2017. évi szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018 

(III. 27) Kormányhatározat, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32 cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

                                                              1 §  
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A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

                                                              2 §  

 

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén a 350 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

 

(3)Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

 

(4)A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

 

 

(5)A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

 

(6)A támogatás iránti igényeket 2019. január 4. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalba a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 

 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 30 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2019. április 16. napján hatályát veszti. 
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  Jámbor Flórián sk.                                                               dr. Hegyközi Béla sk. 

        polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

 
1. melléklet a ……../2018.(………) önkormányzati rendelethez 
A kérelem benyújtható: 2018. január 4. 

 
KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 
Alulírott  
Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 
Születési neve: ………………………………………………………………………………. 
Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 
Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2016 (XI.10) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át (85 500,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 350 %-át (99 750,-Ft). 
 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 
a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 
g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  
 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 
 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 
Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

2. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

3. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
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4. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

5. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 

jövedelme 
Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 
        

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

        

3. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 
        

4. 
Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
        

5. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folvósított ellátások 
        

6. Egyéb jövedelmek         

7. Összes jövedelem         
 
 

  
Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bükkszentkereszt, …………………………. 
 
                                                                                                  ....................................................  
                                   kérelmező       
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
 
 

Egy főre jutó jövedelem:                          ……………………………….. 

                    ( ügyintéző tölti) 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

 

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta: 

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  
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6/2018 (X.04) önkormányzati rendelete 

a 2017. évi szociális célú tűzifa kiegészítő juttatás szabályairól 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, a települési önkormányzatok 2017. évi szociális 

célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás nyújtásáról szóló 1152/2018 

(III. 27) Kormányhatározat, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 32 cikk (2) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

                                                              1 §  

 

 

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

                                                              2 §  

 

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 300 %-át, egyedül élő esetén a 350 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

 

(3)Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

 

(4)A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

 

 

(5)A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

 

(6)A támogatás iránti igényeket 2019. január 4. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalba a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 
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 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 30 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2019. április 16. napján hatályát veszti. 

 

 

 

  Jámbor Flórián sk.                                                               dr. Hegyközi Béla sk. 

        polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

 
1. melléklet a 6/2018.(X.4) önkormányzati rendelethez 
A kérelem benyújtható: 2018. január 4. 

 
KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 
Alulírott  
Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 
Születési neve: ………………………………………………………………………………. 
Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 
Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2016 (XI.10) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-
át (85 500,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 350 %-át (99 750,-Ft). 
 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 
a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 
g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256
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KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 
 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 
Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

2. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

3. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

4. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

5. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 

jövedelme 
Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 
        

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

        

3. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 
        

4. 
Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

        

5. 

Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 

folvósított ellátások 
        

6. Egyéb jövedelmek         

7. Összes jövedelem         

 
 

  
Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bükkszentkereszt, …………………………. 
 
                                                                                                  ....................................................  
                                   kérelmező       
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*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
 
 

Egy főre jutó jövedelem:                          ……………………………….. 

                    ( ügyintéző tölti) 

 

 
 

3.napirendi pont: A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló rendelet megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester  

 

A polgármester előadja, hogy Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. 

törvény 3. melléklet I.9 pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímen az önkormányzat 134 köbméter szociális célú 

tűzifát oszthat szét az arra rászorulók között.  

 

 

 

A polgármester előadja, hogy fentiek figyelembevételével elkészült a szociális célú tűzifa juttatás 

szabályairól  szóló  rendelet tervezete. 

 

 Ismerteti a rendelet tervezetét.  

 

 

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

……/2018 (X.04.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

                                                              1 §  

 

 

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

                                                              2 §  

 

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 
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főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

 

(3)Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

 

(4)A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

 

 

(5)A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 

 

(6)A támogatás iránti igényeket 2019. január 4. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalba a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 

 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 134 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2019. április 16. napján hatályát veszti. 

 

 

 

  Jámbor Flórián sk.                                                               dr. Hegyközi Béla sk. 

        polgármester                                                                             jegyző 
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2. számú melléklet a …./2018.(X.04) önkormányzati rendelethez 
A kérelem benyújtható: 2019. január 4. 

 
KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 
Alulírott  
Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 
Születési neve: ………………………………………………………………………………. 
Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 
Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2016 (XI.10) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-
át (99 750,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114 000,-Ft). 
 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 
a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 
g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  
 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 
 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 
Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

2. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

3. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

4. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

5. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256


16 
 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 

jövedelme 
Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 
        

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

        

3. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 
        

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
        

5. 
Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 
folvósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek         

7. Összes jövedelem         
 
 
  
Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bükkszentkereszt, …………………………. 
 
                                                                                                  ....................................................  
                                   kérelmező       
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
 
 

Egy főre jutó jövedelem:                          ……………………………….. 

                    ( ügyintéző tölti) 

 

 

 

 

Észrevétel nem hangzott el.  

Ezt követően 7 képviselő szavazott és 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:  
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Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 

7/2018 (X.04.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10 § (1) bekezdése alapján tekintettel a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.9 

pontjában szabályozott települési önkormányzatok  szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatás jogcímre, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában 

és a 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

                                                              1 §  

 

 

A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális igazgatásról és az egyes 

helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 1. §- ában foglalt 

eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni. 

 

                                                              2 §  

 

(1)Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a 

személynek vagy családnak, amelyben időszakosan bekövetkezett vagy tartósan 

fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy 

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének a 350 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át és a lakásának fűtését 

fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. 

 

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek az 

- aktív korúak ellátásában részesülők, 

- időskorúak járadékában részesülők, 

- települési támogatásban részesülők, különösen a lakásfenntartási támogatásban 

részesülők 

- halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család 

- kiskorú gyermeket nevelők, 

- közfoglalkoztatásban részt vevők 

- egyedül élő nyugdíjasok. 

 

(3)Háztartásonként legfeljebb 2 m³ tűzifa adható. 

 

(4)A támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér az önkormányzat. 

 

 

(5)A szociális célú tűzifa támogatásról a Szociális Bizottság jogosult dönteni. 
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(6)A támogatás iránti igényeket 2019. január 4. napjáig lehet benyújtani a 

Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalba a rendelet 1. melléklete szerinti 

formanyomtatványon. 

 

 

 (7) A természetben nyújtott tűzifa támogatás megállapítására a rendelkezésre álló 134 

köbméter famennyiség felhasználásáig van lehetőség. A kérelmek elbírálásánál figyelemmel 

kell lenni a 2 § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre, a családban élők egy főre jutó havi 

jövedelmére, és a családban nevelt kiskorú gyermekek számára. 

 

 

3. § 

 

(1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 

   (2) A rendelet 2019. április 16. napján hatályát veszti. 

 

 

 

  Jámbor Flórián sk.                                                               dr. Hegyközi Béla sk. 

        polgármester                                                                             jegyző 
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1.  melléklet a 7/2018.(X.04) önkormányzati rendelethez 

A kérelem benyújtható: 2019. január 4. 

 
KÉRELEM 

Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához 
 
Alulírott  
Kérelmező neve: …………………………………………………………………. 
Születési neve: ………………………………………………………………………………. 
Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………………………… 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………… 
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………… 
TAJ száma: …………………………………………………………………………………… 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ………………………………………………………. 
Kérem, hogy részemre Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben 
nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló …./2016 (XI.10) önkormányzati 

rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani. 

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert háztartásomban az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-
át (99 750,-Ft), egyszemélyes háztartás esetén 400 %-át (114 000,-Ft). 
 A kérelem elbírálásánál előnyt élvezek, mivel: 
a) aktív korúak ellátásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
b) időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma.  
c) települési támogatásra, lakásfenntartási  támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: 
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek. 

e) közfoglalkoztatásban részt vevők 

f) kiskorú gyermeket nevelek 
g) egyedül élő nyugdíjas vagyok.  
 

KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI 

 
 

Név, születési név is 
Családi állapota 

Rokoni kapcsolat 
Születési idő TAJ szám Anyja neve 

1. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

2. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

3. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

4. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

5. 

  

 ................ év ............... hó .......... nap 

   

 

http://www.opten.hu/loadpage.php?dest=OISZ&twhich=1321#sid256


20 
 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 

jövedelme 
Kérelmezővel közös háztartásban élők jövedelme 

1. 

Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási jogviszonyból 

származó 
        

2. 

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői, illetve szellemi és 

más önálló tevékenységből 

származó 

        

3. 

Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 
        

4. 

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű rendszeres 

szociális ellátások 
        

5. 
Önkormányzat és 

munkaügyi szervek által 
folvósított ellátások 

        

6. Egyéb jövedelmek         

7. Összes jövedelem         
 
 
  
Kijelentem, hogy ingatlanom tűzifával fűthető.  
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő 
felhasználásához. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Bükkszentkereszt, …………………………. 
 
                                                                                                  ....................................................  
                                   kérelmező       
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.) 

 
 
 

Egy főre jutó jövedelem:                          ……………………………….. 

                    ( ügyintéző tölti) 
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4. napirendi pont: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha házirendjének  

                                megvitatása 

                                Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

                                           Csizmárné Gede Erika Judit óvodavezető 

 
 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője ismerteti a házirend módosításához készített magyarázatát 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

2018. október 1-jén átvettem a fenntartó képviseletében Jámbor Flórián polgármester úrtól 

valamint dr. Hegyközi Béla jegyző úrtól a meghívót a képviselő-testületi ülésre, melyen a 

házirend ismertetésére kértek fel. A 2018. szeptember 25-én beadott óvodai házirend 

módosítási kérelmemmel kapcsolatban fellépő kételyekre, problémákra szeretnék ezen a 

napon reflektálni.  

Az óvoda, konyha házirendjét minden évben felül kell vizsgálni nevelési év kezdetekor. 

Aktualizálni kell az érvényben lévő jogszabályok alapján. Ez év szeptemberében is kiegészült 

újabb információkkal és pontosításokkal, melynek a célja az intézményben folyó munka 

jogszerű működését teszi lehetővé. A 2011. évi CXC. Nemzeti köznevelési törvény 

(továbbiakban Nkt.) 3.§ (9) értelmében az óvoda “A köznevelés rendszerének alapegységei a 

szakmai önállósággal rendelkező intézmények. Munkájuk minőségét, demokratikus és 

jogszerű működésüket törvényi szabályozás és állami ellenőrzés biztosítja.” 

A szülői szervezet, az intézmény nevelőtestülete és Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi 

Önkormányzata elfogadta a módosításokat. A szülők részére az év első szülői értekezletén, 

2018. szeptember 25-én lett ismertetve. Észrevétel, módosítási javaslat nem érkezett. A szülői 

értekezleten készült jegyzőkönyv alátámasztja.  

Az Nkt. 25.§ (4) előírásának megfelelően a fenntartó egyetértése szükséges, a képviselő- 

testület elfogadásával válik érvényessé a szabályzat. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet értelmében kifüggesztésre kerül az óvoda hirdetőjén és 

nyilvánossá tesszük az óvoda honlapján (www.bukkiovi.hu) is. Mindezek mellett minden 

óvodai szülő részére is átadunk egy példányt email formájában, erről tájékoztatást kaptak a 

szülői értekezleten. 

 

 

 

Módosítások, kiegészítések: 

2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV 

RENDJE 
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A 13/2018. (VI.14.) EMMI- rendelet a 2018/2019. tanév rendje alapján készült el a Házirend 

felülvizsgálata, módosítása.  

A 13/2018. (IV.14.) EMMI- rendelet értelmében az óvoda működését szabályozza: 

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei 

között kell megszervezni. 

6. § (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 21. (péntek), a szünet utáni első 

tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök). 

6. § (7) A jogszabály által országosan, egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 

30. § (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. 

Az intézmény helye a köznevelésben:  

Nkt. 4. §
 
E törvény alkalmazásában 

1 alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában 

foglalt köznevelési feladat, amely 

1.1. óvodai nevelés, 

1.2. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése 

1.21. a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

3. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek, 

Óvoda: 

Meghatározások a következők: 

Nkt. 7. § (1)
 * 

 A köznevelési rendszer intézményei: 

a) óvoda, 

Nkt. 5. § (1)
 * 

 A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: 

a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az 

időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi, 

Nkt. 5.§ (2) Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

határozza meg. Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készítik el 

helyi pedagógiai programjukat. 
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Nkt. 8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 

ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. 

Nkt. 8. § (2)
 * 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt.  

Nkt. 8. § (3)
 * 

 Az óvodai nevelés 6. melléklet (lásd. a 1. számú Melléklet) szerinti 

finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő 

feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra 

időkeretet. 

Nkt. 8. § (6)
 * 

 Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a 

fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál 

rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből 

támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a 

költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a 

központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. 

Nevelési év rendje: 

Nkt. 4. § 19. pontja kimondja, hogy az óvodai nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a 

következő év augusztus 31-éig tartó időszak, 

4. NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAP 

5 nap/ év = maximum 3 nap/ nevelési év + 2 nap a szünetekben 
 

 

Intézményünk az elmúlt 5 nevelési évben egy alkalommal sem használta fel az 5 napos 

keretet. A nevelés nélküli munkanapok a szakmai fejlődést hivatottak szolgálni.  

Az éves keret a következőképpen alakul: 

- 3 nap szorgalmi időszakban, óvodák esetében május 31-ig terjedő időszak 

- 2 nap a nyári élet idején június 1-től augusztus 31-ig  

Ebben a nevelési évben a tanfelügyeleti ellenőrzés megelőzően 2 alkalommal kerül 

felhasználásra, mely ismertetve lett a szülők részére az első szülői értekezleten, 2018. 

szeptember 25-én. A 2018/2019-es nevelési év Munkatervének is része, mely elfogadásra 

került a Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata valamint a Szülői szervezet 

által .  
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Az első két nevelés nélküli munkanapunk tehát október 25-én és december 6-án lesz, melyre a 

fenntartó engedélyt adott korábban. A további napok felhasználásáról időben értesítést kap a 

fenntartó valamint az óvodába járó gyermekek szülei. 

5. A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS RENDJE 

A nyári zárás időtartama maximum 5 hét. 

 

Az óvoda éves nyitvatartási ideje az elmúlt nevelési évben ekképpen alakult: 

 2017. szeptember  21 munkanap   

 2017. október   21 munkanap 

 2017. november  20 munkanap 

 2017. december  16 munkanap 

 2018. január   21 munkanap 

 2018. február   20 munkanap 

 2018. március  20 munkanap 

 2018. április   19 munkanap 

 2018. május  21 munkanap 

 2018. július  22 munkanap 

Összesen:    222 munkanap 

A költségvetési törvény értelmében az éves nyitvatartási idő 220 napot szabályoz le egy 

nevelési évre az óvodák esetében. A Függelék részeként megtekinthető a 2018. október 5-ig 

határidős Magyar Államkincstári jelentés, melyen az étkező gyermekek létszámából (jelenleg 

szeptember 1-től megkezdte óvodáztatási kötelezettségét, aktív jogviszonyban áll 

intézményünknél: 28 fő) vont átlaggal (20 fő) 220 étkezési nappal, azaz nevelési nappal 

készült el a normatíva igénylés is.  

Az intézményben a nyári zárva tartási időszak alatt történik a tisztító festés, játékok 

fertőtlenítése és az intézmény alkalmazottjainak szabadságának kiadása. 

A 2012. évi I. törvény, a munkatörvénykönyve (továbbiakban Mt.) szerint a munkavállalót 

megilleti, 115. § (1) A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben 

szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.  

A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak szabadságának mértékét a Nkt. 64. §-ának (2a) 

bekezdése szabályozza. Eszerint a köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben 

foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény pihenőidőre vonatkozó 

rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a felsőfokú végzettségű pedagógusnak évi 21 munkanap alapszabadság jár, 

Az Nkt. 3. számú mellékletében található munkakör szerinti 21 sorszámú felsorolás szerint a 

nemzetiségi óvodapedagógusnak járó pótszabadság mértéke évi 25 nap, melyet a 326/2013. 
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(VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 30. § (1) bekezdése határoz meg. 

A szabadság kiadásának főszabályait az Mt. 122–125. §-a tartalmazza. A munkáltató dönt a 

szabadság kiadásának időpontjairól. Ezek a korlátozások a következők: 

- a szabadság kiadásával kapcsolatban a munkavállalót előzetesen meg kell hallgatni 

- évi hét munkanap szabadság, legfeljebb két részletben történő igénybevételéről a 

munkavállaló dönt 

- a szabadságot– eltérő megállapodás hiányában – úgy kell kiadni, hogy a munkavállaló 

naptári évenként egy alkalommal, legalább tizennégy egybefüggő napra 

mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ebben a 

tekintetben – a szabadságként kiadott napon túl – a heti pihenőnap (heti pihenőidő), a 

munkaszüneti nap és az egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerinti szabadnap vehető 

figyelembe; 

A 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdése tartalmaz speciális 

rendelkezéseket.  Miszerint óvodákban a július 1-jétől augusztus 31-éig tartó időszakban kell 

kiadni. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi, a téli vagy a 

tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi 

időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. 

Intézményünk zárva tart az alábbi szünetekben: 

- őszi 

- tavaszi 

Az óvoda augusztusi hónapban történő nyitva tartásának megléte indokolatlan, további 

teendőt nem igényel. 

10. GYERMEKEK NEVELÉSE AZ ÓVODÁBAN 

Logopédia:  

Logopédus neve:   Viski Andrea 

Gyógypedagógus: 

SNI-s és BTMN-es gyermekek integrálása óvodai csoportba. Szakvélemény alapján egyéni 

fejlesztést biztosítunk. 

Gyógypedagógus neve:  Viski Andrea 

 

Intézményünk Alapító okiratában vállalt alapfeladata - melyről a képviselő- testület 2017. 

július 27-én hozott döntést, ezalapján a 6.1.2. szerint - “az óvodai nevelés, a többi gyermekkel 

együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését határozta meg, az ezzel 

járó többlet költség finanszírozásával együtt. 

Az Alapító okirat  4.3. pontja alapján a költségvetési szerv alaptevékenysége: 
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“Az intézmény feladata az óvodai ellátás és óvodai nevelés, ennek során az iskolát megelőző 

kisgyermekkori fejlesztés, auóz óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, 

ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az 

anyanyelvi-, értelmifejlesztés és nevelés megvalósítása. 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelése, ellátása:  

 gyengén látó gyermekek integrált nevelése 

 a súlyosan hallássérült – siket – és enyhébben hallássérült – nagyotthalló –gyermekek 

integrált nevelése 

 az enyhén értelmi fogyatékos gyermekekintegrált nevelése 

 a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek integrált nevelése 

 az autista, autisztikus gyermekek integrált nevelése 

 a beilleszkedési, tanulási, magatartási mehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, 

valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 

Nkt. 4. § 25.
 * 

 sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

Intézményünkben jelenleg szakértői vélemény alapján két gyermek sajátos nevelési igényű 

(SNI) és két beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) gyermek. 

Fejlesztésüket három gyermek esetében helyben, egy gyermek pedig a szülő önköltségén a 

fejlesztő intézetbe való utaztatásával oldja meg. A gyógy- és fejlesztőpedagógus személye a 

tavalyi nevelési évhez képest változott. Jelenleg a Miskolci Pedagógiai Szakszolgálat 

alkalmazásában álló gyógypedagógus utazik keddi napokon hozzánk. A fejlesztő 

foglalkozások 7:15-től 12:30-ig tartanak, 45 perces lebontásokban. Egyéni és csoportos 

foglalkozások keretén belül, az óvoda tornaszobájában kialakított fejlesztő sarokban valósul 

meg. 

Órabeszosztása a következőképpen alakul:  

Gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozás:  SNI – 1 gyermek : heti 1 óra (45 perc) 

Fejlesztő foglalkozás:    BTMN – 2 gyermek: heti 2 óra (2*45 perc)  

Logopédiai foglalkozás:   beszédfejlesztés, hangjavítás – 8 gyermek heti 4 

óra (4*45 perc) 

Az ellátás szabályosságát a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 25. § (8) A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, 

időtartamát - mely legfeljebb negyvenöt perc lehet - a gyermek életkoráról és problémájától 

függően - a logopédus határozza meg. 

15. A TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE 

Az étkezési térítési díj befizetése minden hónapban utólag történik. Az élelmezésvezető 

minden hónap elején összesíti az étkezési napokat, és kiállítja a névre szóló számlákat. A 

befizetés módja: csekk, havi rendszerességgel. Befizetési határidő: 10 nap. Ha a kötelezett a 

térítési díjat nem fizeti be, a gyermek ellátásban nem részesül.  Az étkezési térítési díjjal 

kapcsolatos észrevételeket az élelmezés vezetőjénél, Urbanovicsné Tóth Viktóriánál lehet 

egyeztetni. 
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A tavalyi nevelési évhez képest változott az élelmezésvezető személye.  

2018. április hónaptól már csekk formájában történik a befizetése az étkezési térítési díjaknak. 

Befizetésre kötelezettek: 

- bölcsődei étkezők 

- óvodai étkezők 

- általános iskolai étkezők 

o alsó tagozat  

o felső tagozat 

- alkalmazotti étkezők 

- vendég étkezők 

- szociális étkezők 

15.1 Ingyenes étkezés 

(Nyilatkozat a Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei és óvodai 

gyermekétkeztetés igénybevételéhez). 

2015. szeptember 1. óta nem kell fizetnie a bölcsődei és óvodai étkezésért annak, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 %-át. Az 

ingyenes étkezési jogosultság megállapításhoz a szülőknek kell nyilatkozniuk arról, hogy a 

családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a fenti összeget. 

16. TÁVOLLÉT AZ ÓVODÁBÓL 

2015. szeptember 1-jétől 

Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben 

igazolatlanul öt nevelési napnál többet mulaszt az óvoda vezetője- a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - 

értesíti 

a) a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a 

gyermekjóléti szolgálatot. 

 

A mulasztás igazolásának szabályait a 20/2012. EMMI- rendelet 5. § (1) bekezdése 

értelmében  az óvoda házirendjében kell meghatározni. A szülőknek ismerni kell az mulasztás 

igazolásának szabályait, mert az igazolatlan mulasztásnak súlyos következményei lehetnek. 

Az igazolás minták a honlapon (www.bukkiovi.hu) oldalon elérhetőek. A házirend 2. számú 

melléklete tartalmazza Szülői kérelem, a gyermek igazolt hiányzásához, mellyel a 3 napot 

meghaladó igazolást teljesítheti a szülő. 
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Esetlegesen felmerülő további kérdések a képviselő- testület részéről: 

1. Hosszabb óvodai nyitvatartási idő: 

Jelenleg intézményünk napi nyitvatartási ideje: 10,5 óra. Heti 52,5 óra. Nyitvatartási idő: 

6:30-17:00 

Nkt. 8. § (6)
 * 

 Óvoda esetében a napi nyitvatartási idő legalább nyolc óra, amely időtartam a 

fenntartó engedélyével csökkenthető. Ha a fenntartó engedélye alapján az óvoda hat óránál 

rövidebb napi nyitvatartási idővel működik, a fenntartásához a központi költségvetésből 

támogatás nem igényelhető. Ha a napi nyitvatartási idő nem éri el a nyolc órát, a 

költségvetési támogatás nem teljes összegben illeti meg a fenntartót, a támogatás mértékét a 

központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. 

Esetünkben a hoszabb napi nyitvatartási idő nem idokolt. A legalább idő napi 8 óra, ez plusz 

két és fél óra többletet jelent.  

Nkt. 8. § (3)
 * 

 Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott időkerete magában 

foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet 

magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet. 

A heti ötven óra időkeret is teljesítve van, többlet ebben az esetben plusz két és fél óra heti 

szinten. 

 

2. Szombati munkanap 

Nkt. 8. § (2)
 * 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt. 

 

3. Munkaszüneti napon (Karácsony, Húsvét és további piros betűs nemzeti vagy egyházi 

ünnepek) való óvodában tartózkodás: 

Nkt. 30. § (1) Az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekből áll. A szombat és a 

vasárnap tanítás nélküli pihenőnap. Tanítás nélküli pihenőnap jár a tanulónak a 

munkaszüneti napokon is. 

 

4. Az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek megvalósulása: 

Nkt. 22. § (1) A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel 

rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges 

feltételekkel, ha 
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a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz 

szükséges helyiségekkel, 

b) állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá 

c)
 * 

 a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és önálló 

költségvetéssel rendelkező intézmény esetében a működéséhez szükséges pénzeszközökkel 

rendelkezik. 

Nkt. 22 § (2)
 * 

 Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik a köznevelési 

intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek a 

23. § (10) bekezdésben meghatározott kivétellel - határozatlan időre a kizárólagos 

használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köznevelési 

intézmény, ha az alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám 

legalább hetven százaléka határozatlan időre szóló munkaviszonyban közalkalmazotti vagy 

egyházi szolgálati jogviszonyban áll. Többcélú intézmény esetén az állandó saját alkalmazotti 

létszám meglétét szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységenként kell vizsgálni. A 

köznevelési intézmény feladatainak ellátásához szükséges eszközöket, felszereléseket a 

fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsátja, önálló költségvetéssel rendelkező intézmény a 

feladatainak ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint 

egyéb bevételei alapján gondoskodik. A köznevelési intézmények fenntartási költségeit a 

fenntartó által évente megállapított költségvetésben kell előirányozni. 

Az intézményben a nevelő munkát ellátó személyek száma 4 fő felsőfokú végzettséggel 

rendelkező nemzetiségi óvodapedagógus.  

Nkt. 62. § (8)
 * 

 Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a 

teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó 

részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb 

pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai 

segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. 

Nkt. 4. § 20.
 * 

 nevelőtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony, egyházi szolgálati jogviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a 

felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak közössége, 

Ezen felül 2 fő nevelés nevelés munkát közvetlenül segítő, dajka van alkalmazásban. 

 

5. óvodai élet napirendje: 

 Óvodai csoportok kialakítása, szokásrendje: 

Szabályozza: 
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 Nkt. 4. § 23. óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport: az a legalább egy nevelési 

évre, tanévre alkotott oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai 

feladatok végrehajtására alakul az óvodába, iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos 

feladatellátási helyre járó gyermekekből, tanulókból, 

Alapító okiratban meghatározott létszám a 6.2 alapján:  

maximális gyermek-, tanuló létszám: 50 fő 

Nkt. 25. § (7)
 * 

 Az óvodai csoportok… minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet 

(lásd. 2. számú mellékletben) határozza meg. Az óvodai csoportra, megállapított maximális 

létszám a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető 

Az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m
2
/ fő. 

20/2012. (VIII.31.) EMMI- rendelet 162. § (7) tartalmazza  A kötelező (minimális) eszköz- és 

felszerelési jegyzékben felsorolt helyiségekre előírt követelmények teljesülnek, ha az épület 

megfelel a létesítésére, kialakítására vonatkozó nemzeti szabványban rögzített, vagy a nemzeti 

szabvánnyal azonos, továbbá azzal egyenértékű építési és műszaki előírásoknak azzal az 

eltéréssel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb mint 2,0 m2/fő. 

A tárgyi feltételeknél irányadó a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI- rendelet 2. számú melléklete. 

Az óvodai élet tervezésénél alapul kell venni a mindenkori Óvodai nevelés országos 

alaprogramjában előírtakat. Ebben az évben ezen területen is történt változás, módosult az 

alaprogram 363/2012. (XII.17.) Kormány rendelet (továbbiakban ONOAP), mely hatályos 

2018. szeptember 1-től. Az Alapprogram elvei mentén úgy igyekszünk kialakítani az 

óvodaképet, hogy gyermekköztú, befogadó, szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő 

hátrányai csökkenjenek minden olyan gyermeknek, melyeknél a kirekesztés esélye fennáll. 

Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának, törekszünk az esélyegyenlőség 

teljeskörű bizrosítására. 

 Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. A családi nevelés 

kiegészítője az óvoda. A szülők megnövekedett terhe, melyet a munkahelyeik teremtenek, 

létrehozták azt az igényt, hogy a gyermek 8 órát meghaladóan, esetenként már a 

Gyermekvédelmi törvényt sértően 10 órát töltsön az intézményban. Célunk ezen dolgok 

ismeretében méginkább a családias légkör megteremtése.  

Intézményünkben több testvérpár van. Szerencsére nem azonos csoportokban, és így a kisebb 

gyermeknek könnyebben megy a beszokási vagy a nagyobbaknál a visszaszokási idő nevelési 

év elején. A kisebbek reggel könnyebben indulnak, ha ott van az óvó- védő nagyobb testvére, 

aki ezáltal a családi biztonságérzetet megteremti a kisbb számára. Az ONOAP szerint 

igyekszünk megvalósítani a szocializációs folyamatok megalapozását.  A szocializáció 

szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a 

gyermek erkölcsi tulajdonságainak (mint például: az együttérzés, a segítőkészség, az 

önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, 
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kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás- és normarendszerének 

megalapozása. 

Az óvoda napirendjében (lásd 3. számú melléklet) látható, hogy az  óvodás korú gyermek testi 

és lelki szükségleteinek kielégítésén van a hangsúly. Az ONOAP úgy fogalmaz, hogy: Az 

óvodai nevelés a gyermek egyéni érdeklődésére, kíváncsiságára - mint életkori sajátosságra -, 

valamint a meglévő tapasztalataira, élményeire és ismereteire építve biztosít a gyermeknek 

változatos tevékenységeket, amelyeken keresztül további élményeket, tapasztalatokat szerezhet 

az őt körülvevő természeti és társadalmi környezetről. 

Az ONOAP-ban előírt tevékenységek rugalmasan vannak beépítve a Hetirendbe. A csoportos 

foglalkozásoknál figyelembe vesszük az életkoroknak megfelelően előírt időtartamot (5-35 

perc) valamint a differenciálás elvét. 

A korábbi években már kialakult szokásrendszeren nem szeretnénk változtatni, miszerint a 

csoportok összevonása reggel érkezéstől a játékok rakodásáig tart,a délutáni pihenési időtől 

pedig közösen töltjük a délutánt. 

Mindezen törvényi előírásoknak tudatában készítettem el az intézményi szabályzatot, kérem a 

tisztelt képviselő- testületet, hogy óvodánk részére engedélyezzék az elkészült új óvodai, 

konyhai házirendet. 

 

Melléklet 

1. számú melléklet 

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

 A B C D E  

 

 

 

1 *

  

 

 

 

évfolyam 

 

 

 

gyermek, tanuló heti 

óraszáma 

 

 

 

osztályok heti 

időkerete 

nemzetisé

gi iskolai 

nevelés- 

oktatás 

többlet 

tanórai 

foglalko- 

zásainak 

száma 

 

 

sajátos nevelési igényű tanulók 

heti 

egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs 

tanórai 

foglalkozásainak száma (óvoda 

esetében a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermekek 

fejlesztő, valamint a sajátos 

nevelési igényű gyermekek 
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egészségügyi, pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs 

foglalkoztatásának időkerete) 

2  BA 

test- 

nevel

és 

nélkül 

BB 

test- 

nevel

és 

BC 

órák 

test- 

neve

- 

léss

el 

CA 

enge

- 

délye

- 

zett 

CB a 

hittan 

többl

et 

óra- 

keret

e 

egy- 

házi 

intéz- 

mé- 

nyek- 

ben 

CC 6 

és 8 

évf. 

gimn

á- 

zium 

több- 

letórá

i 

DA 

nemzetisé

g 

EA 

értel- 

mi 

fogy

a- 

tékos 

EB 

gyen

- 

gén- 

látó 

EC 

vak, 

na- 

gyot- 

halló, 

moz- 

gás- 

és 

be- 

széd- 

fogy

a- 

tékos 

EE 

siket 

és 

autist

a 

EF 

egyé

b 

 

3 *

  

óvoda 50  50 50 2     11    

4 első 

évfolyam 

20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3  

5 második 

évfolyam 

20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3  

6 harmadik 

évfolyam 

20 5 25 52 1  2 3 7 8 10 3  

7 negyedik 

évfolyam 

22 5 27 55 1  2 3 7 8 11 3  

8 ötödik 

évfolyam 

23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3  

9 hatodik 

évfolyam 

23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3  

1

0 

hetedik 

évfolyam 

26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4  

1

1 

nyolcadik 

évfolyam 

26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4  

1

2 

Nyelvi 

előkészítő 

és 

Híd- 

évfolyamo

k 

25 5 30 56 2  3 4 9 10 13 4  

1 kilencedik 30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4  
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3 évfolyam 

1

4 

tizedik 

évfolyam 

31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4  

1

5 

tizenegyed

ik 

évfolyam 

30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5  

1

6 

tizenketted

ik 

évfolyam 

30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet 

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
 * 

 

Osztály- és csoportlétszámok 

 A B C D  

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok  

2  minimum maximum átlag  

3 Óvoda 13 25 20  

4 Gyógypedagógiai óvodai csoport, 

iskolai osztály, kollégiumi csoport 

5 13 9  

5 Általános iskola 1-4. évfolyama 14 27 23  

6 Általános iskola 5-8. évfolyama 14 27 23  

7 Gimnázium és szakgimnázium 26 34 28  

8 Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28  

9 Szakközépiskola elméleti képzés 16 28 24  
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10 Szakgimnázium, szakközépiskola 

gyakorlati képzés 

6 12 10  

11 Alapfokú művészeti iskola, 

zeneművészeti ág 

6 15 8  

12 Alapfokú művészeti iskola, 

táncművészeti ág 

10 24 18  

13 Alapfokú művészeti iskola, képző- és 

iparművészet, báb- és színművészeti ág 

8 20 10  

14 Művészeti szakgimnázium közismereti 14 29 23  

15 Művészeti szakgimnázium szakmai 

elmélet 

6 29 10  

16 Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25  

17 Kollégiumi éjszakai felügyelet 

épületenként és nemenként 

- 120 -  

18 Hídprogram keretében szervezett 

osztály 

8 10 9  

 

 

3. számú melléklet 

Napirend 

 

6:
30

- 9:
00

 Gyermekek fogadása. Játékok, szabadon választott tevékenység. 

 

9:
00

 – 9:
15

 Mese, vers. Mindennapos testnevelés 

 

9:
15 - 

9:
45 

Testápolási teendők, Tízórai  

 

9:
45

-12:
00

 Kezdeményezések, foglalkozások. Játék, Mozgás, Levegőzés – udvari játék, séta. 

Öltözködés-vetkőzés. Testápolási teendők. Előkészület az ebédhez. 

 

12:
00 - 

13:
00 

Ebéd. Testápolási teendők (wc- zés, fogmosás) 

 

13:
00

-15:
00

 Pihenés 

 

15:
00 

– 15:
10 

Testápolási tevékenységek (fésülködés) 
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15:
10

- 15:
30 

Uzsonna 

 

15:
30

-17:
00

 Játék. Szabadon választott tevékenység (fokozatos hazamenetel) 

 

 

Ezt követően a polgármester ismerteti a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha házirendjét.  

(Jegyzőkönyv 1. melléklete) 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 
 

Minden évben szükséges a házirend felülvizsgálata. EMMI rendelet határozza meg a tanév 

rendjét.  

Ez tartalmazza az éves munka megszervezésének rendjét. Az óvoda az alapfeladatok közé 

tartozó ellátás. 

Törvény határozza meg, hogy kell megszervezni a gyerekek ellátását. Minimum heti 50 

órának kell meglennie. 

A normatíva miatt minimum napi 8 óra kötelező, nálunk napi 10,5 óra a nyitva tartás. 

Szeptember 1-től augusztus 31-ig tart a nevelési év nálunk. 

Nevelés nélküli munkanap 5 (3+2) nap van évente. Egyik évben sem használtam fel 5 napot. 

Ezeken a napokon a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelését segítő továbbképzésekre 

mentünk. 

 

Ebben az évben tanfelügyeleti ellenőrzés várható. A napja október 26-án, illetve december 7-

én lesz. 

 

A nyári zárva tartás 5 hét maximum. 

 

A ledolgozott munkanapok száma 222 nap volt. A törvényi előírás 220 nap. 185 nap az 

iskolánál. 

 

Nyáron kell megoldanunk a festést a zárva tartás alatt. A nemzeti köznevelési törvény 

felsőfokú végzettségű pedagógus esetén 21 nap alapszabadság jár. A szabadság kiadásánál 

mindenkit meg kell hallgatni. A szeptembert a szabadságterv készítésével kezdem. Az 

alapszabadságra jön a pótszabadság, pedagógusnál 46 nap összesen. Nálunk 53 nap a legtöbb. 

Amit a munkáltató ad ki azt nyáron adjuk ki. Az augusztus hónap nyitva tartása indokolatlan. 

 

A logopédus változásának indoka, hogy Terike néni helyett másik logopédust kellett keresni. 

Helyette van Viski Andrea. 

Az intézményben SNI-s és BTMN-es gyerekeket is fogadunk. Jelenleg két-két ilyen 

gyermekünk van. 

A logopédus keddi napokon 7:15-től 12:30-ig tartja a foglalkozást. Az óvoda tornaszobájában 

van a fejlesztősarok. Fejlesztőszoba jelenleg nincs. 
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A térítési díj befizetés rendje is változott és az élelmezésvezető személye is. 2015. szeptember 

1. óta nem kell fizetni az óvodai étkezésért. A jövedelemhatárról a nyilatkozatokat szeptember 

15-ig szükséges leadni. 

 

Óvodába beíratási kötelezettség három éves kortól van. 

Amennyiben három napot meghaladó hiányzás van, kérelmet kell benyújtani. 

A nyitva tartási időnk 10,5 óra naponta, 52,5 óra hetente. Napi két és fél órával vagyunk 

többet nyitva a törvényi előírásnál. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Ha egy csapat van akkor van a minimum nyolc óra. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Ha normatívát igényelsz, akkor 8 órás előírás van, de van egy 50 órás törvényi előírás is. Itt 

van egy kis ellentmondás. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

50 órát nyitva kell lenni. 8 óra a normatíva miatt van. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Munkaszüneti napokon, így Karácsonykor, Húsvétkor nem vagyunk nyitva. 

 

Nevelő munkát négy fő lát el. Ezen kívül kettő dajka van. Mind a négy óvodapedagógus 

felsőfokú nemzetiségi végzettségű alkalmazottunk. 

 

2 m2 gyermekenként a minimum hely. 20 %-al átléphető a létszám, ha betelepülés lenne a 

településre. 

2018. szeptember 1-től jogszabályváltozás miatt módosítani kell a Pedagógiai Programon. A 

hazafiasságra neveléssel ki kell egészíteni a Programot. 

 

Az óvodás korú gyermek nevelését a család látja el, az óvoda kiegészítő. Az óvoda 

napirendjét betettem a 3 számú mellékletbe, hogy lásátok hogy zajlik az óvodai élet. 

Igyekszünk a napirendünk során az ünnepekhez és az időjáráshoz alkalmazkodni. A csoportok 

összevonásán nem szeretnék változtatni. Az összevonás reggel a játékok rakodásáig tart. Ha 

elfogadjátok most a házirendet, holnap fel is töltöm a tanfelügyelethez. 

Jámbor Flórián polgármester: 

Köszönjük a beszámolót. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Szülői értekezlet után sok szülő megkeresett, hogy az óvoda nyitva tartásával kapcsolatban 

jelezzem a problémáikat. Sok szombati munkanap van. Ilyenkor legalább négy órában nyitva 

tarthatna az óvoda. Lehet tovább megőrzést tartani. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Nem értem, hogy miért nem tudja egy szülő ezt szülői értekezleten elmondani. Legközelebb 

kérlek, hogy hozzám küldd ezeket a dolgokat megbeszélni. 
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Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Jeleztem ezt, korábban is. Egy csoportba adom be őket reggel és egy csoportból veszem ki 

őket délután. Miért van ez így? Szabadságolások miatt? 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Szocializáció a fő szempontunk, ez így praktikus beszoktatás. Például vannak testvérek is. Ez 

egy bevált szokás. Együtt vannak, ez jó dolog. Nem értem mi a probléma. Szabadságolásról 

szó sincs. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Tudna működni két csoporttal is? 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Igen. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Az SZMSZ-ben is így van. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Az alváshoz tér kell. Ne zsúfoljuk egybe a gyerekeket. 

Ha pedig a szülők nem nyilatkoznak egy-egy kérdésben az az ő hibájuk. Jelezni kell az 

óvodavezetőnek a problémát. Nyugdíjas pedagógussal is el lehet látni a feladatot a 

szabadságolás alatt. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Nem tudjuk megoldani. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

De így is tud két csoport működni. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Ha 2-4 hetet bezárunk az nekünk nem mind szabadság. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ha reggel és délután együtt vannak elég-e három óvónő? 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Foglalkozás alatt igen. Csoportonként két óvónő és egy dajka van előírva. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Két csoport működik a Pillangó és a Katica. Az SZMSZ-ben is két csoport van. Szóval a 

pedagógiai hitvallás, hogy egy csoport legyen. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 



38 
 

Döntsük el akkor, hogy mennyit legyen nyitva az óvoda. Ha tovább akkor fel kell venni 

megbízással két óvónőt. Ha van igény rá akkor szombaton is lehet délután 4 óráig ügyelet. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Panaszkezelési szabályzatunk is van. Ismertettem a szülőkkel, hogy miként lehet panaszt 

tenni, vagy kérést megfogalmazni. Fogadóórát is lehet kérni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Volt olyan is, hogy délután kivettem a két gyereket a csoportból és csak egy óvónővel 

találkozok. Nem tudok érdeklődni a gyerekem után. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Adri és Vercsi mindig ott vannak. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az önkormányzatnál is van ilyen, hogy nem érdeklődnek tőlem, inkább egymással beszélik 

meg.  

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Ha a szülők azt akarják, hogy reggel is legyen két csoport vagy négyig legyen, meg kell 

oldanunk, mi vagyunk a fenntartók. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ne essünk át a ló túloldalára sem. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Bőven két óvónő el tud vinni egy csoportot. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Farsang? 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Zárt lett a farsang, hogy a szülőknek akkor ne kelljen szabadságot kivenni. 

 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Lehetne esetleg Répáshutával szövetkezni az ügyelet ellátására. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Írásban én egyetlen panaszt sem kaptam meg. Tájékoztattam is a szülőket szülői értekezleten. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nem a házirenddel volt a probléma, nem is a személyeddel, csak ezeket a kérdéseket szerettük 

volna tisztázni. Nekünk mint fenntartónak meg kell oldanunk a problémákat. 
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Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Ha egy csoport van az a gyerekeket is nyugtatja, fogják egymás kezét. Közben az óvónők 

haladnak a pedagógiai munkával. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Sajnos egyre kevesebb a gyerek. Így a normatíva is csökken. Szerintem nagyobb fejlődést 

lehet elérni, ha két külön csoport van. és kisebb csoportban lehet foglalkozni velük. Csak jó 

tanácsként mondom.  

Idősek napján például ott vannak a nagymamák fellépnek a gyerekek, tovább kellene nyitva 

tartani. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Idősek napján nem zártunk be. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Hamarabb mint szoktatok. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Hogy oldjam meg a plusz óvónőt? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Mint fenntartó meg fogjuk oldani. A szülői felfogással sem értek mindig egyet. Sokan az 

óvodára tolják a gyerekeket, de most olyan helyzet van, hogy mind a két szülő dolgozik 

általában. 

 

Csizmárné Gede Erika Judit a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és 

Konyha intézményvezetője: 

Tíz és fél órát vagyunk nyitva. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Jöjjön be valamilyen kérés vagy igény, akkor tud a fenntartó ezzel foglalkozni. 

 

A házirenddel kapcsolatban további észrevétel nem hangzott el. 

 

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

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének  

34/2018 (X.04) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: A Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda házirendjének elfogadása. 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda és Konyha házirendjét az ismertetett 

tartalommal elfogadja. 

 

A házirendet a határozat melléklete tartalmazza. 

 

                                              Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 
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               Csizmárné Gede Erika Judit intézményvezető 

 

 

5.) Aktuális kérdések 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Köszöntöm Matiscsák László Igazgató urat! 

Ez most akkor itt nem Kft. taggyűlés. Dóra nem tud most itt lenni. 

 

Kiosztásra kerül a Bükki Kék Sólyom Kft. bevétel-költség kimutatása, amely a jegyzőkönyv 

2. mellékletét képezi. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

A Kft. tevékenysége a szemétszállítás, vendéglátás és a pihenőház üzemeltetése. 

Be kellene fejeznünk a műanyag zsákok osztását mert nem szállítják el. 

Megkértek minket, hogy osszuk a zsákokat. Össze is gyűjtjük, de nem viszik el. 

4 m3-es szeméttárolóval oldjuk meg, ez olcsóbb, mintha a zsák darabszámot számolnánk. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Füstölt az egyik konténer. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Rátették a hamut? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Lehetséges. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Nincs megfelelő szerkezetünk a szemét összeszedésére. Eszlári Pista bácsi szedte 

megbízással, de utána takarékossági okokból a szürke transzporterrel és utánfutóval, vagy 

UAZ-zal szedjük. De van olyan is, hogy saját autóval viszem. 

 

A pihenőházzal kapcsolatban el kell mondani, hogy olyan céllal épült, hogy Lófőn megoldjuk 

a WC használatot. Attól nem lehet elvárni, hogy gazdaságos legyen. Próbálunk költséget 

csökkenteni. Kérdéses, hogy tudunk nyitva tartani. A szombatot, vasárnapot nehéz megoldani. 

A WC használatról annyit, hogy az erdőben most is el van dobálva a zsebkendő. Lehet az is, 

hogy pont zárva voltunk. Az önkormányzat feladata, hogy legyen ott egy normális WC. Az 

önkormányzat ezt gazdaságosan nem fogja tudni üzemeltetni. Bérbe lehetne adni. De 

szerintem nekünk kellene fizetni és megmondjuk cserébe, hogy mit várunk el. Nehéz ennek az 

egyenlegét meghatározni. Közhasznúak is dolgoznak ott, saját autót is használunk. 

 

A vendégházzal kapcsolatban el kell mondani, hogy egy 14 ágyas egységtől nem lehet 

gazdaságosságot elvárni. Négy szoba van. Ez a mai igényeknek nem felel meg. Kiadási 

oldalon sok minden nem jelentkezik, mert az önkormányzatnál jelentkezik. Igaz, hogy én 

javasoltam, hogy Zsolti bérét tegyük át az önkormányzathoz, így az ő bére nem jelentkezik itt. 

Ezt is bele kell számolni. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Igazából minden egységünk így működik, hogy össze van mosva az önkormányzattal. 
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Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Kérdezzenek a képviselők, válaszolok. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

A műsorszolgáltatás működik még? 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Már megszűnt. Fizetni kellett a szolgáltatónak. 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Kérdés, hogy mit kezdjünk a két ingatlannal? 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Ebben a táblázatban nincs benne a lapkai öltöző tetőteréből származó bevétel. A 7. és 8. hó 

összesen 1 M forint körül lesz. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Az egy sportpálya. Már elégedetlenkedtek a vendégek. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Sporttevékenység alatt nem kell kiadni. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Az önkormányzat 2-3 ingatlanra költött pénzt, ez a pénz ott áll benne. Lehet, hogy annyiért 

nem lehet eladni, mint amennyibe került összesen. De a szaldó nem lesz nagyon veszteséges. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Konszenzus volt köztünk abban, hogy ingatlanba tegyük a pénzt. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Szerintem felelőtlenül döntöttünk, mert ha nem értékesítünk most, akkor bankhitelt kell 

felvennünk, ami csapda. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A kishollósi telket adtuk el, utána a Kék Sólyom feletti telek, meg a Kék Sólyom lett 

megvéve. Ezeket csak egységként lehet kezelni. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

A Vagyonkezelő is így csinálja, ha ilyen ingatlanai vannak, egyben értékesít. 

Nézzük meg a szállást is. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

A takarítónők napi bejelentővel vannak? 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Az itt nem jelentkezik. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

2017 elején még ott volt Zsolti? 
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Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Igen ott volt.  

Nem a Kft. fizet a takarításért. 

Ami költségként még felmerül az ügyvezető díja, Dóra könyvelési díja 60-70 ezer forint körül 

van, illetve a büfében a bér. 

 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Régóta újra akarjuk tárgyalni. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

A büfénél 3.117.000,- forint a bérköltség? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Marika volt ott. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Marika végig támogatva volt ez a szám itt hibás, nincs benne a támogatás. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Hétfőn volt az értékbecslő. Megnézte a terményes épületét, a Mária-köveknél a büfét és a Kék 

Sólymot amihez hozzá lehet venni a mögötte lévő területet. Jövő hét hétfőre megvan az adat. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Csak együtt lehet eladni a Kék Sólymot a telekkel. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A Boldogság boltja nem venné ki a Mária-köveknél a büfét? 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

Kieső helyen van az a büfé. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Kicsi neki egyébként is az az épület. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Javasolom, hogy készítsünk egy minimális üzemeltetési szabályzatot, hogy mit kell ellátni ott.  

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Nagyon nagy a mínusz. 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Akkor bezárjuk vagy eladjuk. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Amíg nincs értékbecslés addig ne döntsünk. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Kiadni úgysem tudjuk. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 
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Nehéz lesz eladni is mert büfének van kialakítva. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Lehet eladó és kiadó is. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Kék Sólyom? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ugyanezt kell csinálni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

És a terményes is fel lesz becsültetve. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester:  

A műhellyel kapcsolatban mi a véleményetek? 

 

Matiscsák László a Bükki Kék Sólyom Kft. ügyvezető igazgatója: 

Át kell gondolnia az önkormányzatnak mit szeretne csinálni. Ehhez kellenek eszközök. 

 

További kérdés nem hangzik el. Matiscsák László 20 óra 05 perckor távozik az ülésteremből. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Alapíthatnánk pénzügyi bizottságot. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Ismerteti a pénzügyi bizottság működéséről szóló iratot, amely a jegyzőkönyv 3. mellékletét 

képezi. 

Döntsük el ki legyen a bizottságban. 

 

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

 
 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2018 (X.4.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Döntés pénzügyi bizottság létrehozataláról 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz a pénzügyi 

bizottság alakításáról, állandó bizottságként amelynek tagjaivá jelöli: 

 

Telekes Józsefné képviselőt 

Szolnoki Csaba képviselőt 

Orliczki Attila képviselőt 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a bizottság létrehozásával kapcsolatos teendők ellátására, 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítására.  
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Felelős: Jámbor Flórián polgármester; dr. Hegyközi Béla jegyző; 

Határidő: azonnal 

 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: Az önkormányzat gazdasági helyzetének áttekintésére zárt ülés 

került összehívásra, tekintettel arra hogy az önkormányzat vagyonával rendelkezhet, illetve a 

bérek megtárgyalására tekintettel. 

 

Jámbor Flórián polgármester: Folytassuk a témát a zárt ülés keretén belül. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


