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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 17.  

napján tartott üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián  polgármester 

 Négyesi Bernadett   képviselő 

    Szolnoki Csaba        képviselő 

    Telekes Józsefné            képviselő 

 

                                     Dr. Hegyközi Béla  jegyző 

 

Hiányzik:   Solymosi Konrád Ferenc    alpolgármester 

   Galuska Balázs                    képviselő 

   Orliczki Attila   képviselő 

    

    

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

 

Ismerteti a napirendet: 

 

 

1.) Kölcsön kérése az önkormányzat által pályázati forrásból megvásárolandó 

traktor előfinanszírozásának biztosítására 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

2.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat változtatás nélkül 4 igen szavazattal elfogadta.  
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1.)napirendi pont: Kölcsön kérése az önkormányzat által pályázati forrásból 

megvásárolandó traktor előfinanszírozásának biztosítására 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ahogy korábban már tájékoztattam a testületet, az önkormányzat vásárol pályázat 

keretében egy traktort. A pályázathoz előfinanszírozás szükséges. Majd a vételár 

kifizetését követően lehetséges az elszámolás beadása. A traktor vételárának egy részét 

már kifizettük, de hogy át tudjuk venni szükséges lenne a fennmaradó összeg kifizetése is 

és így az elszámolást is be tudjuk nyújtani a lehető leghamarabb.  Ehhez most szükséges 

lenne további 2 millió forintra, amelyet magánszemélytől kérnénk kölcsön 

kamatmentesen. A kölcsönt Molnár István, a tűzoltó-egyesület alelnöke biztosítaná. Így 

5,5 millió forintot kifizetnénk még a Szal-Agro Kft-nek. Amikor a teljes összeg 

megérkezik  a pályázati elszámolásból, akkor adnánk vissza a kölcsönt, de legkésőbb az 

év végén. 

 

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41/2018.(X.17) Önkormányzati Határozata 

 

 

Tárgy: Kölcsön kérése az önkormányzat által pályázati forrásból megvásárolandó 

traktor előfinanszírozásának biztosítására 
 
Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2.000.000,-, azaz 

kétmillió forint kölcsönt kér Molnár István, 3557 Bükkszentkereszt, Napsugár u. 47. szám alatti 

lakostól. 

A kölcsön összege traktorvásárlásra fordítható, pályázati előfinanszírozás keretében és az 

utófinanszírozás keretében érkezett összegből visszafizetendő. 

A kölcsön visszafizetésének végső határideje 2018. december 31. napja. 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2.) Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Az eladó táblákat kitettük az értékesítendő ingatlanokra. Voltak is már érdeklődők. 

A terményest Stiga kérdezte. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Szerintem nem fog neki kelleni. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Zoli bácsit kérdezted a faházról? 
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Szolnoki Csaba képviselő: 

Nem mondott semmit még. 

Jámbor Flórián polgármester: 

János vinné, ha neki nem kell. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A Napsugár utca végén a telekkel is haladhatnánk. Meg van osztva a telek és 20 m. 

Péter javasolta, hogy a húsz méternél szélesebb telkeknél a szabadon álló beépítés legyen a 

szabály. A Helyi Építési Szabályzat kiegészülne ezzel. Az önkormányzatnak kellene hoznia 

egy támogató határozatot, hogy megrendeli ennek az elkészítését. Ha elkészül a terv két hétre 

kifüggesztjük, ha nincs észrevétel, akkor az állami főépítészhez kerül. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Falun belül van még ilyen telek? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Nem igazán. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Az önkormányzatnak ez költség? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A költséget viseli a telek tulajdonos, ha felmerül. Ki szeretnének költözni. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Milyen igazgató ő? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ő a Kazincbarcikai kórházigazgató. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Melyik telket építi be? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Szerintem mind a kettőt. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Sarokteleknél is ugyanaz a szabály? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Igen. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Behívtam Ludmillát a napokban. Elmondtam neki, hogy egy gyerek miatt nem tudjuk 

fenntartani az intézményt. Most három gyerek van, de kettő megy óvodába. 

Elvileg februártól lennének öten. Erről beszéljünk majd akkor, ha mindenki itt lesz. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Létszámstop is van. 
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A pénzügyi bizottság megalakításával kapcsolatban hogy haladunk? Tartottunk már egy 

informális alakuló ülést. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző: 

SZMSZ módosítás szükséges. Egyéb okból is szükséges az SZMSZ módosítása már. Ennek 

az előkészítése több rendelettel együtt is zajlik. Továbbá szükséges lesz 

meghatározni a bizottság ügyrendjét. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A hintóra találjunk ki valamit.  

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Először is hozzuk el. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Találjuk ki az árát. 

 

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 

 
 


