JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 17-án,
14,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli
ülésen.
Határozat száma
100/2013.( 07.17)
101/2013.( 07.17)
102/2013.( 07.17)

103/2013.( 07.17)
104/2013.( 07.17)
105/2013.( 07.17)
106/2013.( 07.17)

Tárgya
Termálstrand Kft ügyvezetője kinevezésének
megerősítése név szerinti szavazással
Termálstrand Kft ügyvezető munkabérének
megállapítása
Felhatalmazás a Szűcsné Lehóczki Julianna részére a
Munkaügyi Központnál történő kötelezettségvállalás
aláírására.
Felhatalmazás a Szűcsné Lehóczki Julianna részére a
csúszdaindító tanfolyamra történő beiskolázás aláírására.
Strandon lévő pihenőágyak árának meghatározása.
A strandon a 2 órás jegy árának meghatározása.
Orvosi ügyeleti díj többlet költéségének megszavazása.

1

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Koska Pál alpolgármester
Kovács Dániel képviselő
dr. Katona Miklósné képviselő
Bozó Lászlóné képviselő
Tanácskozási joggal megjelent: Vígh Lászlóné aljegyző
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselőjelen van, a
testület határozatképes.
A mai rendkívüli testületi ülés a pályázat útján elnyert ügyvezetői állás bérének megtárgyalása.
A tegnapi napon jutott tudomásomra, hogy 2013. február 01-én az akkori Termálstrand Kft.
ügyvezetője a strand bankkártyájával vásárolt a saját gépjárművére egy éves autópálya matricát,
majd ugyan ezen napon a házipénztárból ezt azt összeget még egyszer felvette.
Az összeg 42.980.-Ft, melyhez a dokumentumokat csatolom.
Kovács Dániel: Ha a könyvelés közelebb lenne ez nem most derült volna ki. De ha gondolod, hogy
bele menjünk ilyen részletekbe akkor mindenkinél menjünk bele. Abba is, hogy a 4 millió forint
hová tűnt el a strandról?
Zagyva Ferencné: Az betörés volt és nem lopás, nem szándékos dolog, mint ez.
Dr. Katona Miklósné: Hogy lehet az, hogy a 3,9 millió forint helyett elvileg 4,5 millió forint volt a
strand házipénztárába? Ez senkit nem érdekel? Erről soha nem volt szó, felelős azóta sincs. Ha
ilyen szintre megyünk, akkor a polgármester a költségtérítéssel is számoljon el.
Zagyva Ferencné: Itt az elv, hogy szándékos dologról van szó, ami engem zavar. Ugyanezt az
összeget két helyről ugyan azon a napon felvette az ügyvezető. Ez a probléma, ami számomra
bizalom vesztést jelent. a polgármesteri költségátalánnyal nem kell elszámolnom.
Szente János: A pályázati kiírás előtt jelezte a könyvelő ezt. Szerintem könyvelési hiba történt.
Átküldte Szűcsné körülbelül egy hónapja e- mailban ezeket a dokumentumokat. Természetesen
visszafizetem az összeget, ha ez igaz, bár márciusban úgy váltunk el, hogy egyikünknek sincs a
másik felé semmiféle követelése.
Dr. Katona Miklósné: A könyveléssel van a gond, miért csak most találtál meg a február elejei
dolgot.
Zagyva Ferencné: Áprilisban derült ki, hogy nem stimmel valami. Tegnap kérdeztem Kiss Tamást
a Kft. könyvelő irodának a vezetőjét és ő azt mondta hogy júniusban tájékoztatták erről Szűcsnét.
Ő azonban nem szólt a dologról. Tájékoztatom a testületet, hogy rendőrségi feljelentést kívánok
tenni ez ügyben.
Kovács Dániel: Ha a szavazás előtt mondod el ezt a dolgot, akkor még talán meg is tudom érteni,
de most már nem.
Zagyva Ferencné: Én a feljelentést meg fogom tenni. Most pedig név szerinti szavazást
kezdeményezek arról, hogy a Szente János ügyvezetői kinevezését fenntartják-e a képviselők az
elhangzottak ismeretében.
Bozó Lászlóné képviselő szintén kezdeményezi a névszerinti szavazást.
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Zagyva Ferencné szavazásra teszem, hogy 2013. július 12-i tulajdonosi döntést fenntartja-e a
testület, az elhangzottak ismeretében és Szente János ügyvezetői kinevezését ki támogatja.
Név szerinti s zavazás
Vígh Lászlóné aljegyző: Az SZMSZ szerint egyenként olvasom ülésrend szerint a képviselők nevét
és kérem, hogy az „igen támogatom” vagy a „nem támogatom” szavazatokat mondják be:
Koska Pál
igen támogatom
Bozó Lászlóné
nem támogatom
Kovács Dániel
igen támogatom
Dr. Katona Miklósné igen támogatom
Zagyva Ferencné
nem támogatom
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen
nem szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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100/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Tárgy: Termálstrand Kft ügyvezetője kinevezésének megerősítése név szerinti szavazással
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 12-i tulajdonosi döntését
Szente János ügyvezetői kinevezéséről fenntartja az elhangzottak ismeretében is.
Határidő: azonnal
felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Az ügyvezető munkabérét kell még meghatároznunk.
Kovács Dániel: A strand anyagi helyzetéről szeretnék felvilágosítást kapni.
Zagyva Ferencné: Tegnap este Szűcsnével egyeztettem és augusztus 16-ig körülbelül 19.800 ezer
forint körüli a számla tartozás, 11.700 ezer utalás alatt a házipénztárban és a bankszámlán kb.
13.200 ezer forint van, tehát a fennmaradó 7,5 millió forint körüli összeg augusztus közepéig
kigazdálkodandó.
Kovács Dániel: Ma reggel Szűcsné nekem azt mondta, hogy 31 millió forint a strand tartozása és
kb. 12 millió forint körüli összeg lett elutalva ma.
Koska Pál felhívja Szűcsnét telefonon.
Koska Pál: Elmondom, hogy Szűcsné az alábbiakat nyilatkozta a strand anyagi helyzetéről:
Bankszámlán 22.077 ezer Ft, házi pénztárban 3.195 ezer Ft, utalás alatt 11.725 ezer Ft, 19.875 ezer
Ft a fennálló rövid lejáratú kötelezettség augusztus 16-ig.
Kovács Dániel: Rendben van és a hosszú lejáratú tartozások?
Dr. Katona Miklósné: És a konyhatechnikára felvett összeg is benne van?
Szente János: A konyhatechnológiára 5 millió forint lett kifizetve márciusban a 13,6 millió Ft-ból.
De kb. 3 millió Ft –tal többletként leszállított anyagok is vannak.
Zagyva Ferencné: Ez így nem igaz, mivel a 15 millió Ft-ról szóló szerződést visszaküldtük
javításra, mert 13,6 millió forint lett elfogadva és ez alapján szállítottak.
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Dr. Katona Miklósné: A hosszú lejáratú kötelezettségekről is kérünk majd tájékoztatást , hogy
pontosítsuk a strand helyzetét.
Zagyva Ferencné: Beszéljünk akkor a bérről. Az előző ügyvezetőnek 250 ezer forint volt a bére,
Szente János a pályázatban 400 ezer forint bérigényt adott be. Mennyire tartasz igényt János?
Szente János: A pályázati anyagomban leadott 400 ezer forintra.
Kovács Dániel: Én szeretném, ha közös megegyezés eredményeként csökkentenénk a bért és
teljesítmény arányos megoldást választanánk. A strandnak sajnos az anyagi helyzete nem olyan jó,
hogy ezt fel tudja vállalni.
Koska Pál: Valóban nem vagyunk jó anyagi helyzetben, de azt várjuk el az ügyvezetőtől, hogy
segítsen kilábalni ebből a helyzetből, ezért nagy felelősséget kell neki vállalni.
Szente János: Sok mindentől függ, a megegyezés, mert a munkába járási költségként a 9.-Ft-ot
kapom, az kb. az 1/3-a az üzemanyag költségemnek. Szeretném megjegyezni, hogy start kártyás
vagyok és ez év novemberéig nem kell utánam járulékot fizetni. Ezzel kb. 120.000 Ft-ot spórol a
cég. Van egy minimum ami alatt nem vállalom. A mozgó bérnek nem látja a feltételeit. A
munkaszerződés tervezetben benne van a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, amelyhez legalább
1 millió Ft-ot ki kell termelni, ami nem biztos, hogy a legfontosabb feladat.
Kovács Dániel: Mennyi az a bér amiért elvállalnád?
Szente János: Az alsó határ 350 ezer forint.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület Szente János ügyvezetőnek a 350.000.-Ft
bért határoz meg.
Határidő: munkaszerződés aláírása
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 3 igen
szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testület az alábbi határozatot
hozta:
101/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Tárgy: Termálstrand Kft ügyvezető munkabérének megállapítása
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bükkszék Termálstrand Kft
alapítójaként, a gazdasági társaság legfőbb szervének jogkörében eljárva - a Gazdasági
társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 141.§ (2) bekezdés j) pontjában kapott hatáskörében Szente János ügyvezető munkabérét 350.000.-Ft/hó azaz Háromszázötvenezer forint/hó összegben
határozza meg.
Határidő: munkaszerződés aláírása
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Tájékoztatlak benneteket, hogy a szerződéssel kapcsolatban 3 napon belül
újratárgyalást fogok kérni.
Szűcsné kérte, hogy a Munkaügyi Központnál kötelezettségvállalást tehessen, a csúszda indító
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tanfolyamra beiskolázhasson dolgozókat, valamint az elmúlt ülésen nem hoztunk határozatot, csak
beszéltük róla, hogy az én ellenjegyzésemmel utalhat. Ezekről kérne határozatot.
Dr. Katona Miklósné: Az utalás ellenjegyzéséről miért nincs határozat?
Vígh Lászlóné: Mert a tulajdonosi döntés meghozatalakor erről nem szavaztatok.
Dr. Katona Miklósné: Kérem az Aljegyző Asszonyt, hogy ha ilyen eset van, hívja fel a
figyelmünket erre.
Zagyva Ferencné: Dr. Simon Ferenc ügyvéd úr felhívta a figyelmemet, hogy mivel egyszemélyes
társaság nem taggyűlés kell, hanem képviselő testületi döntés.
Vígh Lászlóné: A Jegyző Asszony már említette a testület előtt, hogy ezzel kapcsolatban
állásfoglalást kér, várjuk meg az eredményét.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdést nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozatokat:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárulását adja, hogy Szűcsné Lehóczki Julianna a Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői
feladatok ideiglenes ellátásával megbízott ügyvezető-helyettese a Heves Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjánál kötelezettségvállalást tehessen.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
102/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárulását adja, hogy Szűcsné Lehóczki Julianna a Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői
feladatok ideiglenes ellátásával megbízott ügyvezető-helyettese a Heves Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjánál kötelezettségvállalást tehessen.
Határidő: Azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárulását adja, hogy Szűcsné Lehóczki Julianna a Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői
feladatok ideiglenes ellátásával megbízott ügyvezető-helyettese a csúszdaindító tanfolyamra
beiskolázhassa dolgozóit.
Határidő:azonnal
Felelős:Polgármester

S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
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103/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárulását adja, hogy Szűcsné Lehóczki Julianna a Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői
feladatok ideiglenes ellátásával megbízott ügyvezető-helyettese a csúszdaindító tanfolyamra
beiskolázhassa dolgozóit.
Határidő:azonnal
Felelős:Polgármester
Zagyva Ferencné: Szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva
hozzájárulását adja, hogy Szűcsné Lehóczki Julianna a Bükkszék Termálstrand Kft ügyvezetői
feladatok ideiglenes ellátásával megbízott ügyvezető-helyettese az utalásokat a Polgármester
ellenjegyzésével indíthatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 2 igen és 3
tartózkodással a határozati javaslatot a képviselő-testület elutasítja.
Zagyva Ferencné: Szűcsnének az lenne még a kérése, hogy a napozóágyaknál 400.-Ft az ágy
bérlése és a 600.-Ft-os a kaukciót csökkentsük le 500.-Ft, mert így sokkal könnyebb lenne a pénz
visszaadásánál nem kell a sok 100.-Ft-os. Ha kérdése és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az
alábbi határozati javaslatot:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja,
hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. a napozóágyak kaukcióját 600.-Ft-ról 500.-Ft-ra csökkentse, a
bérleti díja pedig 400 Ft/ágy legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
104/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja,
hogy a Bükkszék Termálstrand Kft. a napozóágyak kaukcióját 600.-Ft-ról 500.-Ft-ra csökkentse, a
bérleti díja pedig 400 Ft/ágy legyen.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Zagyva Ferencné: Arról is beszéltünk már, hogy a 2 órás bükkszéki jegy 600.-Ft legyen.
Dr. Katona Miklósné: Javaslom a 2 óra helyett 3 óra legyen.
Bozó Lászlóné: Szente János urat kérdem, hogy van máshol 2 órás jegy?
Szente János: Egerszalókon is volt, de megbukott az ötlet, mert kevés a 2 óra. Javaslom, hogy a
nyár közepén már ne változtassanak árat, maradjon ennyi és plusz egy órát adjanak ajándékba. Ezt
nagyon propagálni kell.
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárul
ahhoz, hogy a Bükkszék Termálstand Kft a jelenlegi 2 órás belépőjegy időtartamát plusz egy
ajándék órával meghosszabbítsa 1.200 Ft-os változatlan ár mellett. Bükkszéki lakosoknak a
belépőjegy árát 600,-Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
105/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva hozzájárul
ahhoz, hogy a Bükkszék Termálstand Kft a jelenlegi 2 órás belépőjegy időtartamát plusz egy
ajándék órával meghosszabbítsa 1.200 Ft-os változatlan ár mellett. Bükkszéki lakosoknak a
belépőjegy árát 600,-Ft-ban határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vígh Lászlóné: Az előző ülések egyikén tárgyaltuk az ÉMÁSZ Zrt által küldött két évre
vonatkozó kedvezményes ajánlatot a polgármesteri hivatalra, ami a testület elutasított. Az épületre
az ÉMÁSZ-val a jelenlegi szerződés 2013. december 31-ig szól. Megküldték a 2014. január 1-től
egy évre szóló szerződés-tervezetet.
Dr. Katona Miklósné: Az elmúlt év végén meg kell nézni a jegyzőkönyvben, hogy ki az, aki
árajánlatot tett, de nem tudtuk elfogadni, mert volt élő szerződésünk. Először ezt vizsgáljuk meg és
utána döntsünk ebben a kérdésben.
A Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testület az előterjesztést elnapolja.
Dr. Katona Miklósné: Szeretném, ha a következő testületi ülésen a polgármester előterjesztené a
szabadságolási ütemtervét. Valamint szeretném még ha előkészítenék előterjesztésre, hogy
jegyzőkönyv hitelesítés ismét legyen.
Kovács Dániel: Javaslom, hogy a testület fogadja el a jegyzőkönyv hitelesítés bevezetését és erről
szavazzunk is most.
Vígh Lászlóné: A jegyzőkönyv hitelesítéssel kapcsolatban tájékoztatom a testületet, hogy ezt a
Szervezeti és Működési szabályzatnak kell tartalmaznia, amelyet rendelet-módosítással lehet
elfogadni. Ez előkészítést igényel.
Volt még egy megkeresés a Pétervásárai Önkormányzat részéről, hogy az orvosi ügyeleti
beruházásról szóló táblázatban foglalt, településekre bontott lakosságarányos hozzájárulást a
Társulási tanács júniusban elfogadta, de Bükkszék részéről még nem került a 344.305 Ft átutalásra.
Mivel a költségvetésbe nincs ez az összeg betervezve, ezért a teljesítéshez testületi határozat
szükséges.
Zagyva Ferencné: Ha kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati
javaslatot:
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Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a társulásban működtetett
központi orvosi ügyelet beruházási költségei Bükkszékre kimutatott 344.305.-Ft összegét.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
S z a v a z á s
A képviselő-testület döntéshozatalában 5 fő vett részt, melyből 5 igen
szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:
106/2013.(07.17.) testületi h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a társulásban működtetett
központi orvosi ügyelet beruházási költségei Bükkszékre kimutatott 344.305.-Ft összegét.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester.
Koska Pál: Az elmúlt testületi ülésen kért meg a Polgármester Asszony, hogy a még félig kész
tűzoltó szertár épületének pályázati pénzből történő elszámolásához nyújtsam be a számlákat. Én
készítettem egy kimutatást, melyet itt átadok és kérem, hogy minden képviselőnek adják ki.
Az 500 ezer forint helyett én 518.038.-Ft-ról számolok el. Azonkívül tájékoztatom a testületet,
hogy a Pozsik Kft. ingyen szállított, valamint én ingyen szerveztem a munkálatokat. Rosszul esett,
hogy valaki azt hitte, hogy nem tudok elszámolni az 500 ezer forinttal. Viszont a Polgármester
Asszony kérésére a strandon betettem 2 db 150 x 150 –es ablakokat bukó-nyíló helyett eltolhatót,
ezért a strandon végzett pótmunkaként 1.600 millió forintra tartok igényt.
Zagyva Ferencné: A ZÁÉV Zrt-vel rendezd, hiszen az ő alvállalkozója voltál.
Koska Pál: Te kérted tőlem, igényt tartok rá. Van még egy kérdésem, hogy miért nem adnak
SALVUS vizet a Bükkszékieknek sem?
Zagyva Ferencné: Műszaki okok miatt, átmenetileg nem tudnak gyógyvizet vinni.
Dr. Katona Miklósné: Milyen a gyógyszerellátása a strandnak? Majd egyszer átnézem, hogy nem
hiányos-e. Az Eü személyeztre én orvost alkalmaznék.
Szente János: A gyógyszer ellátást az ÁNTSZ vizsgálja és előírja, ha valami hiányzik.
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta.

K.m.f.

Zagyva Ferencné
Polgármester

Tarjányi Lászlóné
jegyző
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