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Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket és a meghívottakat. Megállapítja,
hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:
1. Bizonyságlevél átadása
Előadó: Jámbor Flórián
Tállai András

polgármester
önkormányzati államtitkár

2. Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester

A napirendi pontokat a képviselő-testület változtatás nélkül 6 igen szavazattal elfogadta.
1. Napirendi pont:Bizonyságlevél átadása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
Tállai András
önkormányzati államtitkár

A polgármester előadja, hogy előzetesen egyeztetett az államtitkárral a bizonyságlevél
átadásáról. A bizonyságlevél átadására a képviselőtestületi ülés keretében kerül sor.
Ezt követően a polgármester értékelte az elmúlt 3 esztendőt.
Mindenki tudja, hogy milyen volt a helyzet 2010 októberében, ezzel már nem kíván
foglalkozni.
Az elmúlt 3 év racionális gazdálkodása és az adósságkonszolidáció meghozta az eredményét.
Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott. A polgármester megköszönte az államtitkár
és a kormány által nyújtott támogatásokat.
Átadja a szót az államtitkárnak.
Tállai András államtitkár előadja, hogy a kormány 2012 decemberében hozott
döntésével az 5000 fő alatti települések valamennyi adósságát átvállalta és törlesztette a
pénzintézetek felé. Az 5000 fő feletti települések esetében az adósság 40-70%-át átvállalta.
Ismerteti az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt bizonyságlevél tartalmát.

Bizonyságlevél
Sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy felelősséggel tartozunk a hazánkért és benne
minden egyes településért. Az ország és települései drámai mértékben eladósodtak, a
szakadék szélére jutottak.
2010-ben összefogtunk, és két év alatt gyökeres változásokat vittünk véghez, megújítottuk
Magyarországot. Így ma már elég erősek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük városainkat,
falvainkat és a bennük élő emberek biztonságát.
2012 decemberében döntést hoztunk, hogy kiszabadítjuk városainkat és falvainkat az
adósságcsapdából.
A döntés értelmében a magyar kormány Bükkszentkeresztet 23 349 000 forint adósságából
maradéktalanul kiváltotta.

Ez a Bizonyságlevél tanúsítja az összefogás erejét, amellyel megmentjük az itt élők otthonát,
szeretett környezetét, és amellyel mi, magyarok közös erővel fölemeljük, és sikeressé tesszük
Magyarországot.
2013 júniusában
Orbán Viktor
Ezután az államtitkár átadja a bizonyságlevelet a polgármesternek.
Ezt követően az államtitkár rendkívül pozitívan értékelte a településvezetés által tett
erőfeszítéseket, melyeket az intézmények működésének zavartalan biztosítása és a lakosság
érdekében tettek. Tájékoztatta a képviselő-testületet a belügyminisztérium által az elmúlt 3
évben az önkormányzatoknak nyújtott, a működést segítő támogatásokról, melyek az
adósságkonszolidációval együtt mintegy 70 millió forintot tesznek ki. Kiemelte, hogy
példaértékű az a teljesítmény, amit Bükkszentkereszt az idegenforgalom terén nyújt,
kihasználva a község kedvező adottságát.
Ezt követően Tállai András önkormányzati képviselő és Bocsi Anna politikai munkatárs
távozik az ülésről.

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Jámbor Flórián polgármester
A polgármester előadja, hogy kiírásra került az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap pályázata. a szociális alapellátáshoz kapcsolódóan 10 MFt összegig
gépkocsivásárlásra is be lehet támogatási igényt nyújtani. A pályázat benyújtásának határideje
2013. november 25.
Erről már az elmúlt ülésen tájékoztatta a testületet, a rövid határidő miatt a pályázat
előkészületei folyamatban vannak. Javasolja az igény benyújtását.
Észrevétel nem hangzott el.

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

Bükkszentkereszt Község Képviselő-testületének 114/2013 (XI.14.) önkormányzati
határozata
Tárgy:Pályázat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz
Bükkszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális alapellátás
fejlesztését szükségesnek tartja, ezért úgy határozott, hogy gépkocsivásárlásra 10.000.000,- Ft
összegű támogatási igényt nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
2013-tól igénybe vehető támogatások területére ( 103/2013. XI.8.VM rendelet alapján)
Határidő: 2013.11.25.
Felelős:Jámbor Flórián polgármester

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

k. m. f.
Jámbor Flórián
polgármester

Dr. Hegyközi Béla
címzetes főjegyző

