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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 11.  

napján tartott üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        alpolgármester 

    Galuska Balázs                       képviselő 

 Négyesi Bernadett                  képviselő 

    Szolnoki Csaba                       képviselő 

    Telekes Józsefné                     képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  jegyző 

 

Hiányzik:                    Orliczki Attila                      képviselő    

Meghívottként:       
                                     Telekes Antalné             Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi  

                                                                             Önkormányzat elnöke 

     Sikter Zsuzsanna rendezvény koordinátor 

     Sikter Péter rendezvény koordinátor 

     Horváth Zsolt rendezvény koordinátor 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 
 

1.) A Gombafesztivál rövid értékelése  

Jámbor Flórián polgármester 

 

2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

         

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.  
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1.) napirendi pont: A Gombafesztivál rövid értékelése 

Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Köszönöm a Gombanapi munkát! 

Sokan voltak, ez látszik a parkoló bevételből is. Egy nap alatt ennyi autó még nem volt itt. 

Nem jó, ha a Hollóstető – Bükkszentkereszt távolságot egy óra alatt lehet megtenni. erre ki 

kell találni valamit. 

 

Horváth Zsolt:  

Főleg problémás, ha helyi lakos szeretne haza jutni a sorban. 

 

Sikter Zsuzsanna: 

Bükkszentlászló felől nem volt sor? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Onnan nem. 

A főzőversenyen is sokan voltak. Bármennyit is főzünk fél háromra, háromra elfogy az étel. 

Az Életfa kifizette a támogatást. 

A VIP-t is jól elláttuk. 

Az árusok is rendben voltak. 

 

Sikter Péter: 

Úgy tűnik nem mínuszos a rendezvény, van egy kis plusz. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Gyuri bácsinál nem parkolhattak. Ez probléma, mert ott is elfért volna még több autó. Miért 

engedtük most az építkezést? Jövőre a parkolást másként kell szervezni. Az étkezésnél sem 

biztos, hogy az önkormányzatnak kell főzni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A Borostyánból indult a Gombafesztivál. Ott volt a VIP parkoló. Kinőttük a fesztivált. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Ki kell szervezni egy részét. 

 

Horváth Zsolt:  

Ott a nagyfazék. Az elég lett volna. Beszéltem Vikivel azt mondta segít, végül szabira ment, 

meg azt mondta nincs készlet. Nem tudom, hogy igaza van, vagy csak leseperte magáról, de 

régebben Zsuzsi partner volt. 

 

Sikter Zsuzsanna: 

Beszéltél vele előtte? 

 

Horváth Zsolt: 

Igen, de lerázta magáról. 

 

Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: 
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Nemzetiségi napon is ezt játszotta el. 

 

Horváth Zsolt: 

Lehetne az, hogy száz főre főzzenek. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

160 adagot vállaltunk, 260 adagot adtunk ki. Amit kiárulsz az éppen fedezi a nyersanyag 

költségét. Nem tudunk ekkora tömeget ellátni. 

 

Horváth Zsolt: 

Kiadhatnánk bérbe a nagyfazekat. 1000-2000 adagot lehet csinálni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ezen is el kell gondolkozni. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Egy profi csapat üst nélkül is kiad 3000 adagot. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Peti is meg tudja csinálni. 

 

Horváth Zsolt: 

Neki is kell stáb. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A parkolásból a beengedést sem tudjuk levezényelni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

1600 autó fizetett és a buszok és vannak menetrendszerinti járatok is. Nem egyszerű a feladat. 

 

Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: 

Volt probléma a buszparkolóba állt autókkal is. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

A sportpályán is megoldható lenne a parkolás. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Viktorral megbeszéljük, hogy akkor ne legyen hazai meccs. 

Gyuri bácsi kivitelezőjével beszéltem, neki komoly kötbére van, ha nem halad. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Zónákra lehetne osztani a falut és zónánként kijelölni a jegyszedőket. 

 

Sikter Zsuzsanna: 

Parkoltattam már 1000 autót 5 emberrel a Mátra maratonon. A belső részeket töltöd fel kifelé 

haladva. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Beszélhetünk Kozmával is, hogy megengedi-e, hogy a telkére parkoljanak. 
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Szolnoki Csaba képviselő: 

Igen és akkor a rendezvény mellett parkol közvetlenül. 

 

Horváth Zsolt: 

Hogy jut le odáig? Hogy engeded be? 

Telekes Józsefné képviselő: 

Magántelekre is lehetne parkoltatni, ha a tulajdonos beleegyezik és kap valamennyi térítést. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Kár, hogy nem készült el mostanra a kimutatás. 

 

Sikter Péter: 

A főzőversenyesek már este nem adtak ételt. Meg kell oldani, hogy 3 és 7 óra között is legyen 

étel. 

Az emberek rendkívül lassúnak ítélték a bejutást a faluba. Erre kellene ötlet. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Az, hogy egészében az önkormányzat vezényelje le a fesztivált nem jó. Kinőttük. Voltak, 

olyan önkormányzati dolgozók akik szabadságon voltak.  

 

A gyógynövénynap egyébként egy kvázi kiszervezett rendezvényünk ami plusszos. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A Halmi földön is sok hely van. Budai Éváék felett is van hely. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

 A Halmi föld nincs messze, nem is meredek. Lehetne még Lapka, meg Kozma telke. 

 

Horváth Zsolt: 

Utolsó pillanatra hagytuk a szervezést. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Utolsó pillanatban döntöttük el, hogy legyen. 

 

Horváth Zsolt: 

Nagyobb igények vannak már és rossz hír terjed. 

Egyébként rendbontás nem volt. 

 

Telekes Antalné a Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke: 

Kérdezték, hogy nem erdei gombából főzünk-e. Mondtam, hogy 11órától volt ételosztás és 

elfogyott. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Sajnos mi ha felesleget főzünk azt nem tudjuk eladni a többi nap. 

 

Sikter Zsuzsanna: 

Ételesek már nem hívnak, tudják, hogy nem engedjük be őket. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Pedig ez is egy megoldás lehetne. 
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Sikter Zsuzsanna: 

Főzőversenyen kell mintát adni? 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A NÉBIH-nek le kell jelenteni a rendezvényt. 

 

 

2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A Nord Tender kéri, hogy hozzunk határozatot a csapadékvizes pályázattal kapcsolatban. 

 

Polgármester ismerteti a pályázattal kapcsolatos felelősségi rendet, amely a jegyzőkönyv 1. 

mellékletét képezi. 

 

A bírálóbizottságnál néztem, hogy részajánlatok vannak. Akkor ezek szerint ők döntik el az 

egészet, azért van a felelősségi rend. Mikóczki Nándort például én javasoltam. 

 

5 gazdasági szereplő kell. Három komolyabbat határozott meg a Nord Tender. A D-Gesztor 

Kft., a Fdrit Kft és a harmadik lett volna a Lasped Kft. 6 költségvetésből 4 sántít, kettő jó 

Szomolya és Bükkszentkereszt. A Lasped Kft. nem is indult mert sok munkájuk van. 

Meghívhatunk másik háromnak bárkit, ha jobb ajánlatot ad ő kapja. Bükkszentkeresztet és 

Répáshutát is megcsinálná a Lasped Kft, de konzorciumban vagyunk, így nem jó nekik. 

Cserépfalut nem akarja otthagyni a Nord Tender.  

A Lasped Kft-t ismertem. 

 

Galuska Balázs képviselő: 

A D-Gesztort ismerem. Ő csinált Mezőkövesden sok mindent. Mi sokat dolgozunk velük. 

Most is nyertek egy nagy 1 milliárd forint körüli pályázatot. Generálba csinál mindent 

általában. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Legyen ez az öt cég? 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Egy nyeri az összeset? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Két blokk lesz. Szerintem ezektől kérhetnénk ajánlatot. Meghívhatunk bárkit még akit 

szeretnétek. Én csak a Lasped Kft-t ismerem. 

Konzorcium van, de részajánlatok településenként. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

A Jász-Terra Kft jól dolgozott meghívhatnánk őket is. 
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Galuska Balázs képviselő: 

A Metroszer Kft-t is meg lehet hívni. A Fedrit Kft az jó, dolgoztunk vele. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Meddig kell elfogadni? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A héten vagy  a jövő héten. 

 

Galuska Balázs képviselő: 

A D-Gesztor főleg acélipari. 

Négyesi Bernadett képviselő: 

Fontos lenne  ezt most meghozni, a jövő hét elejére kellene. 

 

Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester: 

Bármit dönthetünk, úgyis a cég dönti el indul-e. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ha megengeditek felhívom Mokó Ferencet a Nord Tendernél. 

 

Polgármester telefonon beszél, Mokó Ferenc tájékoztatja, hogy egy bírálóbizottság van. 

A felelősségi rend nem végleges. 

A bíráló bizottság sorrendet állít fel és a polgármesterek testülete dönt. A sorrend kötött az 

ajánlatok szerint. Ajánlatoknak tartalmi és formai hibától mentesnek kell lennie. A 

legelőnyösebb ajánlattevővel köt szerződést az önkormányzat. A testület utána nem mondhat 

nemet, ha eredményesen lement a közbeszerzés. Több cégtől is lehet ajánlatot kérni, öt a 

minimum. 

 

Galuska Balázs képviselő: 

Tudok egy tiszaújvárosi céget is, a Bauvill Kft. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37/2018.(X.11.) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: A „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 Dél-bükki települések belterületi vízrendezése” 

tárgyú pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárásra vonatkozó döntések meghozatala. 

 
1. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, és felhatalmazza a 

település polgármesterét a „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 Dél-bükki települések belterületi 

vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában az előterjesztett közös 

ajánlatkérőkre vonatkozó felelősségi rend aláírására. 

 
2. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a település 

polgármesterét a „TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00067 Dél-bükki települések belterületi 

vízrendezése” tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában az előterjesztett felelősségi 

rendben rögzített döntések meghozatalára. 

 

3. Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi gazdasági szereplőket 
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hívja fel ajánlattételre: 

 

- D-Gesztor Kft. (cg.:05-09-011866) 

 

- FEDRID Kft. (cg.: 05-09-018483) 

 

- AFLAC Kft. (cg.: 05-09-012652) 

 

- Zsopár-Ép Kft. (cg.: 05-09-028806) 

 

- International Energy Service Kft. (cg.: 05-09-010820) 

 

- Jász-Terra Kft. (cg.: 01-09-191612) 

 

- Metrószer Kft. (cg.: 05-09-001133) 

 

- Lasped Kft. (cg.: 05-09-010117) 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  

 

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 

 
 


