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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 9-én, 

17 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) tartott 

nyilvános ülésén.  

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 

1/2020. (I.9.) Táborvezetői álláshely meghirdetése 

2/2020. (I.9.) 

Az I-13-Á-6 azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-rendszer” 2019-

2033 évekre szóló Gördülő Fejlesztési Terve felújítási- és pótlási 

tervének módosítása 
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Jelen vannak:  Sági Ferenc polgármester 

 Huszár Beáta alpolgármester 

Jeges Tamás képviselő 

Magdus Szabolcs képviselő 

 Péntek Zoltánné képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Vígh Lászlóné jegyző 

Panyik Anita aljegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető: Panyik Anita 

 

Napirend:  

1. Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői-fürdővezetői pályázatok elbírálása [a 

Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja esetén zárt ülésen] 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Táborvezetői álláshely meghirdetése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

3. Társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának módosítása 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

4. Egyebek, bejelentések 

 

 

Sági Ferenc (polgármester): Köszönti a testület tagjait, megállapítja, hogy a képviselő-testület 

teljes létszámban jelen van, határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett 

napirendi pontok módosítására, mely szerint először a nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi 

pontok kerüljenek sorra, mivel az ügyvezető-fürdővezetői álláshelyre pályázók között van 

olyan, aki zárt ülés tartását kérte. Javasolja továbbá, hogy a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának módosítását vegyék le napirendről.  

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek, melye a polgármester szavazásra tett fel. 

 

Módosított napirend:  

1. Táborvezetői álláshely meghirdetése 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

2. Egyebek, bejelentések 

 

Zárt ülés: 

3. Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői-fürdővezetői pályázatok elbírálása [a 

Mötv. 46.§ (2) bekezdés b) pontja esetén zárt ülésen] 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 
 

 

Szavazás  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi 

pont tárgyalását. 
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1. napirendi pont: Táborvezetői álláshely meghirdetése 

 

Előterjesztő: Sági Ferenc polgármester 

Előterjesztés: csatolva 

 

Sági Ferenc: Elmondja, hogy a jövőben a kemping üzemeltetését az Ifjúsági táborral 

összevonva tervezi, a pályázati felhívás is így készült el. 

 

Magdus Szabolcs (képviselő): A határozatlan idejű megbízással nem ért egyet. 

 

Huszár Beáta (alpolgármester): Csak szezonálisan kellene alkalmazni. 

 

Péntek Zoltánné (képviselő): Átgondolták azt, hogy a táborvezető a két létesítményben együtt 

hogyan tud megfelelni? 

 

Sági Ferenc: Nem a táborvezető fog a Kempingben ücsörögni. 

 

Péntek Zoltánné: Hétvégén is érkezhet vendég. 

 

Sági Ferenc: Megoldják ezt is, az állomány ezzel nem nő. 

 

Panyik Anita (aljegyző): Kéri a javaslatot, hogy a megbízás meddig szóljon. 

 

Sági Ferenc: Állandó táborvezetőt szeretne, a házakból szeretne néhányat téliesíteni. 

 

Varga Pál (a lakosság részéről): A kempinget nem lehetne a tábor területén kialakítani?  

 

Sági Ferenc: A két szálláshely és terület más karakter, a kemping ott van jó helye, ahol van. 

 

Magdus Szabolcs: Visszavonja a határozott időre szóló javaslatát. 

 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra teszi fel a határozati 

javaslatot: 
 

 

Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

1/2020. (I.9.) önkormányzati határozat: 

Táborvezetői álláshely meghirdetése 

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti 

tartalommal pályázatot ír ki a táborvezetői állás betöltésére. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az álláshirdetés haladéktalan közzétételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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melléklet az 1/2020. (I.9.) önkormányzati határozathoz 

 

A Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

pályázatot hirdet 

táborvezető állás betöltésére. 

 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony, a Munka Törvénykönyve szerint 

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, Arany J. u. 12. 

 

A megbízással járó lényeges feladatok:  

 tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az Ifjúsági Tábor és a Kemping szakmai és 

gazdasági működésének valamennyi területét, gondoskodik a személyi állomány 

(konyhai, takarító, karbantartó, egészségügyi személyzet, recepciós) kihasználtságnak 

megfelelő rendelkezésre állásáról, beosztásáról, a jóváhagyott költségvetésből 

biztosítja a tábor és a kemping működését, 

 gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, 

 a meglévő kapcsolati rendszer fenntartásával, fejlesztésével gondoskodik a tábor és a 

kemping kapacitásának minél jobb kihasználásáról, a szálláshelyek közvetítéséről, 

 ellátja az Ifjúsági Tábor és a Kemping működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, 

 felelős a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, 

azok teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek 

összhangjáért, 

 felelős az Ifjúsági Tábor és a Kemping épületeinek, területének karbantartásáért, 

gépek, eszközök, tisztítószerek, sportszerek, textíliák beszerzéséért, karbantartásáért. 

 

Bérezés és juttatások: Megegyezés szerint. 

 

Pályázati feltételek: 

 legalább középfokú végzettség, 

 cselekvőképesség, 

 magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 

 „B” kategóriás jogosítvány 

 

Előnyt jelent: 

 Ifjúsági tábor, gyermektábor szervezésében, vezetésében szerzett gyakorlat,  

 turizmus területén szerzett szakmai gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 részletes önéletrajz, 

 szakmai gyakorlat igazolása, 

 végzettséget igazoló okmányok másolata, 
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 gépjárművezetői engedély másolata, 

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy az eljárásban részt vevők megismerhetik a pályázó 

anyagát, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy kéri-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés 

tartását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. február 15-től 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 10. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi 

Önkormányzat Sági Ferenc polgármesternek címezve, 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A 

borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: táborvezető. 

 

Érdeklődni: személyesen Sági Ferenc polgármesternél 3335 Bükkszék, Dobó I. út 1. szám 

alatt, vagy a 36/361-013, illetve 30/630-9931 telefonszámon. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a Bükkszék Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete személyesen hallgatja meg, és dönt a kinevezéséről. A pályázati kiírásnak 

nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítja és értékelését 

mellőzi. A Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek 

minősítse. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 14. 

 

A pályázati felhívás közzétételének helye: 

 Bükkszék község honlapja 

 Heves megyei Járási Hivatalok Foglalkoztatási Osztályai 

 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

 

2.1. Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 módosítása 

 

Sági Ferenc: Átadja a szót Panyik Anita aljegyzőnek. 

 

Panyik Anita: A 2019-2033 évekre szóló 15 éves Gördülő Fejlesztési Terv I. ütemének 

módosítása szükséges az ÉRV Zrt. 2020. január 7-i tájékoztatása alapján.  A víziközmű 

szolgáltató a felújítási- és pótlási tervet oly módon javasolja módosítani, hogy 2 db tűzcsap 

cseréje kikerül a rövid távú fejlesztések közül, ezek bekerültek a 2020-2034 évekre szóló GFT 

rövid távú tervei közé, helyébe 2 db búvárszivattyú került beszerzésre gumikábellel, a 

2018.évi használati díj terhére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra tette fel a határozati javaslatot: 
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Szavazás  
 

A döntéshozatalban 5 fő képviselő vett részt. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2020. (I.9.) önkormányzati határozat: 

Az I-13-Á-6 azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-rendszer” 2019-2033 évekre szóló Gördülő 

Fejlesztési Terve felújítási- és pótlási tervének módosítása 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (3335 Bükkszék, Dobó István út 1.) 

mint Ellátásért felelős a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a 

szerinti 2019-2033. évekre szóló tizenöt éves Gördülő Fejlesztési Terv módosítási 

javaslatának áttekintését követően az I-13-Á-6 azonosítószámú „Bükkszék víziközmű-

rendszer” megnevezésű víziközmű-rendszer vonatkozásában az ÉRV. Északmagyarországi 

Regionális Vízművek Zrt., mint vízközmű-szolgáltató által elkészített és véleményezésre 

benyújtott „Gördülő Fejlesztési Terv 2019-2033 módosítás” dokumentációt elfogadja, arra 

észrevételt nem kíván tenni. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv 

módosításának benyújtásához szükséges iratokat aláírja és továbbítsa a víziközmű-szolgáltató 

felé.  

 

Határidő: 2020. 01.10 

Felelős: Sági Ferenc polgármester 

 

 

2.2. Magyar Falu Program „Óvoda udvar” projektmenedzsmenti és tájékoztatás, 

nyilvánosság feladatainak ellátása 

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyar Falu Program Óvoda udvar 

alprogramjára a projektmenedzsmenti és a tájékoztatás, nyilvánosság feladatok biztosítására 

bekért ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit 

Kft. adta, összesen bruttó 39.998 Ft összegben. Az eljárást lezáró döntést megküldte a 

beszerzési eljárást bonyolító Anpast Europroject Kft. felé. 

 

 

2.3. Határmenti együttműködés projektje 

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzati választások miatt 

bekövetkezett változások miatt a szlovákiai Dereskkel közös pályázatot ismételten be kell 

nyújtani. Újabb határmenti együttműködéses pályázatot szeretnének benyújtani, amelyben 

Bükkszék lenne a vezető partner. 

 

Panyik Anita: Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Kisprojekt Alap pályázati felhívása 

nem változott, akkor 85%-os támogatási intenzitás mellett igényelhető 50.000 Euro, tehát 

15% saját erő biztosítása szükséges. Ha kidolgozásra kerül, erről testületi döntés szükséges. 
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2.4. Lakossági hozzászólások 

 

Odor József (a lakosság részéről): Felháborítónak tartja, hogy van olyan testületi tag, aki nem 

támogatja a polgármester elképzeléseit, belecsipog a település fejlődését jelentő kérdésekbe. 

 

Péntek Zoltánné (képviselő): Amennyiben őt kritizálja, annyit kért mindössze, hogy járjanak 

utána alaposabban a nyilvános WC környékét érintő vállalkozói terveknek. Azt is elmondta, a 

fürdő bejáratánál kialakításra került a vizes blokk. 

 

Odor József: A WC nem jó a fürdő bejáratánál.  

 

Péntek Zoltánné: Azt a nyilvános WC-t bontásra ítélték, ráadásul a közparkot illetően 

folyamatban lévő pályázat is van. A 15 éves bérbeadást ellenezte. 

 

Koska Pál (a lakosság részéről): Az a lényege az önkormányzatiságnak, hogy akit 

megválasztottak, hadd mondja el a véleményét. Nem bólogató kutyák a képviselők. A 

fürdőnél valóban kialakításra került a vizes blokk, csak nincs kitáblázva. 

 

Bozó Lászlóné (a lakosság részéről): Nehezményezi az idegenforgalmi adó 400 Ft/fő/éj 

összegre emelését. Ez a szállásadókat hátrányosan érinti. A szállásadók részére kötelező 

szoftver regisztrációja sem zökkenőmentes, segítséget kérnek. 

 

Sági Ferenc: Beszéltek arról, hogy össze kell fogni a szállásadókat. A szállásadók jelentési 

kötelezettségét szerette volna eddig is, úgy gondolja, sokan feketén csinálják a vendéglátást. 

Aki nem ért a számítógéphez, azt segíteni kell. Szeretné, ha egyesület vinné a szálláskiadást. 

Megbeszélik majd a lehetőségeket. 

 

Bozó Lászlóné: Odor Józsefnek válaszolva elmondja, Péntekné Erika régen itt dolgozik, a 

képviselők közül pillanatnyilag neki van a legnagyobb rálátása az önkormányzati feladatokra. 

 

Jeges Tamás (képviselő): A regisztrációs problémák orvoslására felajánlja segítségét. 

 

Dr. Katona Miklósné (a lakosság részéről): Hamarosan időszerű a költségvetés tervezése. 

Javasolja, hogy a turisztikai desztinációs menedzsment felé fizetendő tagdíj hozzájárulás 

terhére jöjjenek ki szakemberek a szállásadók segítésére. A napi jelentést nem tudja egy 

valaki csinálni. Sok idős szállásadó visszaadja majd az engedélyét. 

 

Sági Ferenc: Tömörülni kell a szállásadónak. 

 

Dr. Katona Miklósné: Amikor az adórendeletet alkották, akkor kellett volna összehívni őket. 

 

Sági Ferenc: Megnézik a szállásadók szempontjait, ha lehet, újratárgyalják. A kifehérítésre 

visszatérve, nem sajnálja az idősektől ezt a bevételt, de hogyan tervezzen az önkormányzat, 

ha nincs mindenkiről információ? 

 

Keményné Pozsik Éva (a lakosság részéről): Időnként még a boltjában is keresnek szállást. 

 

Vígh Lászlóné (jegyző): A szálláshelyek adatszolgáltatási kötelezettségét el kell választani az 

idegenforgalmi adó emelésétől. Az egyik önkormányzati hatáskör, a másik központi 

intézkedés. A szállásadókat érintő változásokat a hivatal is december óta szenvedi, a 
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szálláshelyeket ellenőrizni kell, terv alapján. A regisztrációhoz a közös hivatal közzétett egy 

tájékoztató anyagot. A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett tájékoztatót e 

témában. A hivatal nem tudja azt kezelni, hogy nem rendelkezik minden szállásadó 

számítógéppel, internettel. A testületből érkezett felajánlás segítségre. 

 

Jeges Tamás: Igen, ebben tud segíteni, ha kap adatokat. Ehhez az szükséges, hogy ne csak 1-2 

ember jöjjön be. Szívesen felveszi a kapcsolatot a Kamarával. Sok elektronikus rendszert 

vezetnek be, nem kellő támogatással.  

 

Vígh Lászlóné: A kézikönyv már elérhető, november 30-ig kellett volna regisztrálni. Az adós 

kolléganővel egyeztetett, ez a rendszer egyelőre nem váltja kis az IFA-bevallási 

kötelezettséget. 

 

Dr. Katona Miklósné: A rendszer felajánlotta az egyszerűsített jelentési lehetőséget, akinek 

nem téliesített a szálláshelye, április 1-jétől kell csak jelenteni, addig magától teljesíti a napi 

jelentést.  

 

Varga Pál (a lakosság részéről): A szállásadást a víkendházasoknál hogyan ellenőrzik? 

 

Vígh Lászlóné: A hatóság ellenőrzése jogszabályon alapul, a szálláshely kiadás pedig 

bejelentésen. Ütemezetten, legalább 6 évente kerülnek ellenőrzésre.  

 

Sági Ferenc: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a startmunka program igényét benyújtották 12 

főre, 1 fő munkavezetővel, a park rendbetételére, valamint csapadékvíz-elvezetés rendezésére. 

 

További kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester a nyilvános ülést 18.10-kor bezárta, 

az ülés zárt formában folytatódott. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Sági Ferenc 

polgármester 

 

Vígh Lászlóné  

jegyző  
 

 

 


