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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. november 

15.  napján tartott üléséről. 

 

 

 

Helye:                         Az önkormányzat  tanácskozó terme 

 

 

 

Jelen vannak:  Jámbor Flórián    polgármester 

    Solymosi Konrád Ferenc        képviselő 

    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 

Horváth Zsolt       

 

 

                                       

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

határozatképes, azt megnyitja.  

 

Ismerteti a napirendet: 

 

1.) A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérdések megvitatása  

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

2.) Alpolgármester választása 

Jámbor Flórián polgármester 
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3.)  A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester  

                 dr. Hegyközi Béla jegyző 

4.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

               

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

 

Jámbor Flórián polgármester: 
Tekintettel arra, hogy Horváth Zsolt megjelent az ülés elején, most tartana egy tájékoztatót, a 

munkavezetői feladatok átvételével kapcsolatban. 

 

Horváth Zsolt: 
Szeretnék kérni egy dátumot amikor összehívnánk az alkalmazottainkat egy értekezletre. 

Lehetőség szerint legyen ott a polgármester és a jegyző és egy képviselő is. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Szeretnék ott lenni az értekezleten. 

 

Horváth Zsolt: 

Vannak építő jellegű ötleteim. A fő prioritásunk az óvoda és az iskola aprítékjának a 

megoldása. A Gamesznál kiderült, hogy kevés az apríték és kevés helyre lehet érte 

menni. 

Egyrészt megkérdeztem Tamást van-e valamilyen ötlete. 

Másrészt Piroska ír egy e-mailt az erdészetnek. 

A Lillafüred és Répáshuta közötti vágás-takarítást a mi segítségünkkel is csinálhatnák és 

így jutnánk aprítékhoz. 

Másrészt a Ládinak van egy fűrészüzeme, itt előállítanak aprítékot. 17 ezer forint a 

tonnája a bükk aprítéknak. Tehát végső esetben, ha az időjárás nem engedi máshogy, 

akkor innen is beszerezhető az apríték. 

Szívóssal is beszéltem, ott van fenyőtörmelék. 

CT-vel is beszéltem, ott is van keresnivalónk, ha aprítékra van szükség. Mi kivihetnénk 

az embereket ők ott összetakarítanák a gallyakat amivel a termelő nem foglalkozik. Ez a 

termelőnek is jó. 

Az óvodánál a 90 literes bojler helyett 200 literes kellene. Valamint a melegvizet 

máshogy kell megoldani és akkor nyáron emiatt nem kell fűteni. A napkollektorok most 

ki vannak kötve, azokat is vissza lehetne kötni. 

A terményesben őriznek egy nagyobb kazánt azzal mi lesz? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A kazán Kubis Péter tulajdona, ha senkinek nem kell el fogja vinni. 

 

Horváth Zsolt írásbeli nyilatkozat formájában javaslatot nyújt be a testület részére és 

kéri, hogy azt a polgármester a jegyző és egy képviselő írja alá. A benyújtott irat a 

határozat 1. mellékletét képezi. 
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Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Szükségesnek tartom a szakmai értekezlet tartását, a munkához való hozzáállással 

kapcsolatos kérdések csak ennek keretében tisztázhatóak. 

 

Horváth Zsolt: 

Az autók szerepét is tisztázni kell. Ki mikor és milyen formában használhatja, milyen 

térítés mellett. 

 

A tűzoltóegyesület tudna venni egyterepjárót. Ehhez 600 ezer forintra lenne szükség 

még. Ha nem jön össze akkor a pénz akkor 800 forintért fogunk venni egy másik autót. 

A Nemzetiségi Önkormányzat esetlegesen tudna támogatni? 

 

Telekes Antalné Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Ez nem a Nemzetiségi Önkormányzat hatásköre. 

 

Horváth Zsolt: 

Értek kritikák támadások. Szeretném ha szabad kezet kapnék és nem nyúlna át felettem 

senki. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Pontosan meg kell határozni a munkavezető munkakörét. A napi munkát irányítja 

közvetlenül. 

A polgármester irányítja a munkavezetőt, ő látja át az egészet, hogy mennyit kell a 

munkába beletenni. 

 

 

1.) Napirendi pont: A Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos kérdések 

megvitatása  

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester ismerteti az önkormányzat részére benyújtott Kerepesi Judit 

és Tóth Gábor által írt kérelmet, amely arra vonatkozik, hogy a Helyi Építési Szabályzat tegye 

lehetővé a szabadon álló beépítést. A kérelem a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi. A 

polgármester javasolja az ilyen irányú módosítást. 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46/ 2018 (XI.15) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Döntés a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításával kapcsolatos 

intézkedések megtételéről  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint döntött, hogy 

támogatja a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv olyan irányú módosítását, hogy a 

jövőben a településen a 20 méter telekszélességet meghaladó ingatlanok esetében, az egyéb 

feltételek fennállása esetén a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv tegye lehetővé 

a szabadon álló beépítést. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze az ehhez szükséges előkészítő 

munkálatok elvégzését, továbbá indítsa meg a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási 

terv módosítására irányuló eljárást. 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

2.)napirendi pont: Alpolgármester választása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester előadja, hogy tekintettel arra, hogy Solymosi Konrád Ferenc 

korábbi alpolgármester az előző testületi ülésen lemondott az alpolgármesteri tisztségéről 

szükséges új alpolgármester választása. 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző előadja, hogy az alpolgármestert a képviselő-testület a 

polgármester javaslatára titkos szavazással választja. 

 

A polgármester Négyesi Bernadett képviselőt javasolja megválasztani társadalmi 

megbízatású alpolgármesternek.  

 

A titkos szavazás lebonyolítására javasolja egy 3 tagú szavazatszámláló bizottság 

választását.  

 

Javaslata:  Orliczki Attila    elnök 

                 Galuska Balázs         tag 

     Solymosi Konrád Ferenc       tag 

 

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

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47/ 2018 (XI.15) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság választása az alpolgármester választásának titkos 

lebonyolítására 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

alpolgármester titkos választásának lebonyolítására a szavazatszámláló bizottság elnökének 

Orliczki Attilát, tagjainak Galuska Balázst és Solymosi Konrád Ferencet választja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Négyesi Bernadett képviselő bejelenti, hogy személyesen érintett. 

 

Ezt követően a szavazatszámláló bizottság kiosztja a szavazólapokat, majd a szomszéd 

helységben elhelyezett urnánál helyet foglalnak.  

A polgármester és a képviselők leadják szavazataikat.  
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A titkos választást követően a szavazatszámláló bizottság összesíti a szavazatokat, elkészíti 

a jegyzőkönyvet. (Jegyzőkönyv 2. melléklete) 

 

Ezt követően Orliczki Attila ismerteti a választás eredményét. Négyesi Bernadett 7 igen 

szavazatot kapott.  

 

A titkos szavazáson 7 képviselő szavazott, és 7 igen szavazattal a következő határozatot 

hozta:  

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48/2018 (XI. 15) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Négyesi Bernadett alpolgármesterré választása 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazás eredményeként 

Négyesi Bernadettet társadalmi megbízatású alpolgármesternek választotta.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

 

Ezt követően Négyesi Bernadett alpolgármester a képviselő-testület előtt leteszi az esküt.  

 

„Én, Négyesi Bernadett becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; a alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat 

Bükkszentkereszt fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

 

3.) Napirendi pont: A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester  

                 dr. Hegyközi Béla jegyző 

 

dr. Hegyközi Béla jegyző előadja, hogy az illetményalap jelenlegi szintre emelésére 

majdnem egy évtized után került sor, miközben az önkormányzati köztisztviselők 

vonatkozásában más bérfejlesztés nem volt. Így mindenképpen indokolt az 

illetményalap jelenlegi szintjének a megtartása. A hivatalban dolgoznak olyan 

ügyintézők is akiknél még emellett az illetményalap mellett is bérfejlesztés lenne 

indokolt. Ezt követően ismerteti az alábbiak szerint a rendelet tervezetét: 

 

Bükkszentkereszt község képviselő testületének  

…../2018 (XI……) önkormányzati rendelete 
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a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 60 § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire. 

 

 

2. § 

A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó illetményalap 50 000,- 

Ft, azaz Ötvenezer forint. 

 

3. § 

            Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

            Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 

            Hatályát veszti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 18/ 2017 (XI.30) 

Önkormányzati Rendelet. 

 

                 dr. Hegyközi Béla    Jámbor Flórián 

                      jegyző     polgármester 

 

Jámbor Flórián polgármester javasolja a rendelet elfogadását. 

 

Szolnoki Csaba képviselő: A közösség érdeke azt kívánja, hogy a legjobb ügyintézők 

itt maradjanak. 

 

Telekes Józsefné képviselő: Emberi oldalról értem, de szerintem rosszul döntöttünk 

amikor megemeltük az illetményalapot. 

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

 

Bükkszentkereszt község képviselő testületének  

8/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete 
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a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról 

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi 

központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 60 § (6) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatal 

köztisztviselőire, közszolgálati ügykezelőire. 

 

 

2.§ 

A Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre vonatkozó illetményalap 50 000,- 

Ft, azaz Ötvenezer forint. 

 

3.§ 

            Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

            Rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. 

            Hatályát veszti a Bükkszentkereszti Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 18/ 2017 (XI.30) 

Önkormányzati Rendelet. 

 

                 dr. Hegyközi Béla    Jámbor Flórián 

                      jegyző     polgármester 

 

 

4.) Aktuális kérdések megvitatása 

Előadó: Jámbor Flórián polgármester 

 

 

Szolnoki Csaba képviselő: 

Az idősek napjára lesz keret? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Igen lesz. 160-170 főre lesz terítve. 

 

Jámbor Flórián polgármester ismerteti Magyari Zoltánné mai napon benyújtott a Képviselő 

testülethez érkezett kérelmét amely Bükkszentkereszt belterület 1229/2 hrsz. ingatlanhoz 
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kapcsolódóan az 1227/2 hrsz. ingatlanból történő 24 m2 terület bérbevételére vonatkozik.  A 

kérelem a jegyzőkönyv …. mellékletét képezi. A bérleti díj később kerülne meghatározásra. 

 

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

 

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49/ 2018 (XI.15) Önkormányzati Határozata 

 

Tárgy: Kereskedelmi célú felépítmény megépítésének támogatása a Bükkszentkereszt 

belterület 1227/2 hrsz. ingatlanon.  

 

Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete aszerint döntött, hogy 

támogatja a Bükkszentkereszt belterület 1227/2 hrsz. ingatlanon a pavilonsor folytatásában, 

annak arculatával megegyező, a környezetbe illeszkedő felépítmény létesítését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy érintett területre vonatkozóan tárgyalást folytasson a 

szomszédos pavilon bérlőjével a bővítéssel érintett önkormányzati ingatlanrész bérleti 

díjáról. 

 

 

Felelős: Jámbor Flórián polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A bölcsődéről is beszélnünk kell. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Jövőre 15 gyerek lesz aki bölcsődébe mehet. Pályázati lehetőségek is vannak. Létezik 

minibölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde. Nálunk minibölcsőde van. Az 

óvodába kellett volna beintegrálni. 2017-ben is lehetett volna normatívát kérni. Kötelező 

bölcsődét üzemeltetni ha öt szülő kéri. 

 

Telekes Józsefné képviselő átad egy kérelmet a szülői aláírásokkal a bölcsőde 

üzemeltetésének folytatása iránt. A kérelem a jegyzőkönyv …. mellékletét képezi. 

 

Kérem, hogy mielőtt megszüntetnénk a bölcsődét gondoljuk át. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Csak időlegesen lett volna megszüntetve. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Utána nehezebb újranyitni. Ha térítési díjat kérünk a szülőktől utána azt az adóhatóságtól 

visszaigényelhetik. 

 

Orliczki Attila képviselő: 

Akkor januárban hány gyerek lesz? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 
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Négy gyerek. 

 

Telekes Antalné   Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

6 hónapos kortól 3 éves korig van bölcsőde. 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Igen, óvodába pedig két és fél éves kortól lehet beiratni. Bölcsődei évben pedig nem lehet 

megszüntetni. Ha Ludmillát elküldjük neki pedig végkielégítés fog járni.  

 

Az óvodavezetői állást nem kell kiírni? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Létszánstop van az oktatási hivatalnál. Azt mondtam az óvodavezetőnek, hogy három 

hónappal előtte szóljon ha menni szeretne. 

 

Solymosi Konrád Ferenc képviselő: 

Többször elmondtam, hogy problémákat tapasztalok az óvodánál. Sokszor nem látok elég 

óvónőt amikor a gyermekeimért megyek és hiába mondom el ezt szülői értekezleten. Nem 

tudok kitől érdeklődni a gyermekem fejlődéséről. 

 

Orliczki Attila képviselő:  

Nem látunk semmilyen papírt, hogy az óvodánál probléma lenne. 

Beadhatnák ezt írásban a szülők. 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

Ha több szülőnek is van problémája akkor azt jelezzék. 

 

Telekes Antalné   Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

Régebben több tanfelügyeleti ellenőrzés volt. 

 

Orliczki Attila képviselő:  

Mi nem kérhetünk fel valakit ellenőrzésre? 

 

Telekes Józsefné képviselő: 

Nem szükséges, be kell tartani a szabályokat. 

 

Most kik aszfaltoznak a településen? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A HÁLÉP után aszfaltoznak. 

 

Orliczki Attila képviselő:  

Mi fogunk aszfaltozni? 

 

Jámbor Flórián polgármester: 

A tábor felé. Van még valahol? 

 

Orliczki Attila képviselő:  

A tábort akartam mondani, meg a Dózsa György utcát. 
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Jámbor Flórián polgármester: 

A következő testületi ülés időpontja november 29. 17:00 óra. Akkor tartanánk a 

közmeghallgatást is. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


