JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 16-án,
10,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli
ülésen.
Határozat száma
98/2013.( 07.16)
99/2013.(07.16.)

Tárgya
Termálstrand Kft ügyvezető munkaszerződése.
Kovács Dániel megbízása, Koska Pál megbízásának
visszavonása a strand beruházás garanciális
munkálatainak végzésénél.
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Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Kovács Dániel képviselő
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselőjelen van, a
testület határozatképes.
A mai rendkívüli testületi ülést a Termálstrand Kft. ügyvezetőjének munkaszerződése miatt kellett
összehívni, mert az általam és Dr. Simon Ferenc ügyvéd által kijavított szerződést a képviselők
szigorúnak tartják. Szerintem ez így korrekt.
Kovács Dániel: A Polgármester Asszony szerint csak pár mondatban módosult, szerintem viszont a
80 %-a megváltozott.
Zagyva Ferencné: Néhány pontban változtattuk meg, igazán a 2.2 pontban tettük bele a pályázati
indikátorainak és egyéb kötelezettségeinek teljesítését.
Dr. Katona Miklósné: Azt, hogy a fizetési kötelezettségeket határidőn belül teljesíteni kell, és ha
ezt nem tartja be a munkaviszonyának azonnali hatállyal történő felmondását vonja maga után
lehetetlenség . Ez így elfogadhatatlan.
Kovács Dániel: Én javaslom aláírni a régi szerződését, ami teljesen megegyezik az előző
ügyvezetőével.
Bozó Lászlóné: Jegyző Asszonytól kérdezem, hogy ezt, hogy lehetne kijavítani?
Tarjányi Lászlóné: Az ügyvezető köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a számlák
határidőben ki legyenek fizetve.
Koska Pál: Ezt a szerződést ezekkel a feltételekkel senki nem írná alá.
Tarjányi Lászlóné: Véleménye szerint, ha az előző ügyvezető bérétől többet adtok neki, a feladatait
is meg kell emelni.
Zagyva Ferencné: Én láttam bele a régi ügyvezető munkájába, nem dolgozott meg a régi béréért,
ezért én javaslok ennyit.
Bozó Lászlóné: Dániel azt mondtad a költségvetés tervezésekor, hogy meg kell húzni ebben az
évben a nadrágszíjat. Akkor nem kell mindenhol?
Kovács Dániel: A bérigényről tárgyalni kell, de egy korrekt szerződést kell megalkotni. Javítani
tudnánk a problémákon, ha meghallgatnánk az ügyvezetők tapasztalatait.
Koska Pál: Valóban,egyik elmenő ügyvezetőt sem hallgattuk meg. Javaslom a régi szerződés
aláírását, a bérről pedig tárgyalni kell, úgy, hogy itt van az ügyvezető is.
Zagyva Ferencné: A 2.2 ponttal nem értetek egyet, átnézetem az ügyvéd úrral.
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Dr. Katona Miklósné: Mi a Jegyző Asszony javaslata ezzel kapcsolatban?
Tarjányi Lászlóné: Szerintem külön fogadjátok el a bért és külön a szerződést.
Zagyva Ferencné: Ragaszkodom az új szerződés aláírásához. Ezek után felteszem szavazásra
először a régi szerződés aláírását bér nélkül:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a csatolt szövegű Bükkszék
Termálstrand Kft. ügyvezetőjének eredeti szerződését bér meghatározása nélkül. A munkabér
összegéről a képviselőtestület később dönt.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a munkabérről szóló döntést követően a
szerződést írja alá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen 1 nem
és 1 tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
98/2013.(07.16.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a csatolt szövegű Bükkszék
Termálstrand Kft. ügyvezetőjének eredeti szerződését bér meghatározása nélkül. A munkabér
összegéről a képviselőtestület később dönt.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a munkabérről szóló döntést követően a
szerződést írja alá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
Zagyva Ferencné: Felteszem szavazásra az új szerződést bér nélkül:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand KFt.
ügyvezetőjének csatolt szövegű új szerződését elfogadja bér meghatározás nélkül. A munkabér
összegéről a képviselőtestület később dönt.
Felhívja a képviselőtestület a polgármestert, hogy a munkabérről szóló döntést követően a
szerződést írja alá.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 1 igen 3 nem
és 1 tartózkodással a képviselő-testület a határozati javaslatot nem fogadta
el..
Zagyva Ferencné: Nem írom alá a régi szerződést, mert az szerintem a község érdekeivel ellentétes.
Tarjányi Lászlóné: Van rá lehetőség, hogy a Polgármester nem fogadja el a képviselő testület
döntését, ha a község érdekeivel ellentétesnek tartja, újratárgyalást kérhet.
Dr. Katona Miklósné: A Polgármester Asszony az igazgatási szünet idején vegyen ki 3 hét
szabadságot és az Alpolgármester Úr majd helyettesíti.
Zagyva Ferencné: Hagy én döntsem el, hogy mikor megyek szabadságra. A garanciális munkálatok
ellenőrzésénél nem korrekt, hogy az Alpolgármester Úr a strandon dolgozik is és ellenőrzést is
végez még a saját munkájában is.
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Koska Pál: Teljesen igazad van lemondok erről a feladatomról. És javaslom Kovács Dánielt
megszavazni.
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő testülete megbízza Kovács Dániel önkormányzati
képviselőt, hogy a tulajdonos képviseletében a ZÁÉV Zrt a strandon történő garanciális javításainál
legyen jelen, a munka elvégzésének tényét ellenőrizze és szignózza. Egyben Koska Pál
megbízatását erről a feladatról visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 4 igen
tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

és 1

99/2013.(07.16.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő testülete megbízza Kovács Dániel önkormányzati
képviselőt, hogy a tulajdonos képviseletében a ZÁÉV Zrt a strandon történő garanciális javításainál
legyen jelen, a munka elvégzésének tényét ellenőrizze és szignózza. Egyben Koska Pál
megbízatását erről a feladatról visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Katona Miklósné: Szeretném, ha Dr. Simon Ferenc ügyvéd Úr helyett másik ügyvédet
keresnénk, mert tudomásom szerint a Polgármester Asszony ügyeit is Ő képviseli.
Zagyva Ferencné: Nekem nincs peres ügyem.
Koska Pál: Orosz Sándornál volt ilyen dolog, amikor még képviselő volt és én voltam egyedül, aki
ezt ellenezte. Ne képviselje az önkormányzat és az önkormányzati vezetők ügyeit ugyanaz az
ügyvéd.
Zagyva Ferencné: Még egyszer kijelentem, hogy a régi szerződést nem írom alá. Az
Alpolgármester Úr az önkéntes tűzoltók által kapott 500 ezer forint pályázati pénz felhasználásáról
kérem, hogy holnap reggel számoljon el.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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