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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9.-én, 
17,30 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli 
ülésen.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 
  211/2013.(12.09.) Józsa Tamás beadványának újratárgyalása  
 212/2013.(12.09.) Bükkszék Termálstrand Kft. ügyvezetői pályázat 

meghirdetése  
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Koska Pál alpolgármester 
 dr. Katona Miklósné képviselő 
                        Bozó Lászlóné  képviselő 
 Kovács Dániel képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent: Tarjányi Lászlóné jegyző 
        Vígh Lászlóné aljegyző 
 
A lakosság részéről megjelent: 10 fő. 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 
1. Döntés a strand ügyvezetői igazgatói megbízatása ügyében.  
    Előadó: polgármester 
 
2. Józsa Tamás beadványának újra tárgyalása 
    Előadó: polgármester 
 
3. Hulladékszállítási megállapodás. 
    Előadó: polgármester. 
 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy minden képviselő jelen van, a 
testület határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalásánál olyan javaslatom lenne, hogy a 3. 
napirendi ponthoz az anyag nem érkezett meg a Városgondozás Eger Kft. részéről, így ezt 
törölném, és a 2. és 3. napirendi pontot megcserélnénk. Aki ezekkel a javaslattokkal és a napirendi 
pontokkal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  5  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
következők  szer in t  a  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
1. Józsa Tamás beadványának újra tárgyalása 
    Előadó: polgármester 
 
2. Döntés a strand ügyvezetői igazgatói megbízatása ügyében. 
    Előadó: polgármester 
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kovács Dánielt.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Kovács Dániel képviselő 
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  4  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Kovács  Dán ie l t  j egyzőkönyv  h i t e les í tőnek .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Koska Pált.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Koska Pál képviselő 
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
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A képv i se lő - tes tü le t  4  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Koska Pá l t  j egyzőkönyv h i t e les í tőnek .  
 
I. napirendi pont:  Józsa Tamás beadványának újratárgyalása. 
 
Zagyva Ferencné: Az előző ülésen döntöttünk a Józsa Tamás beadványáról. Én úgy érzem, hogy ez 
a település érdekeivel ellentétes, ezért jogom van újratárgyalásra visszahozni. Ez Tamásnak 
területhasználat volt  a strandra 2009, 2010. évre lévő tartozás volt. A 2009 évit elengedtük 
435.000.-Ft-ot, a 2010. évi követelésünket érvényesíteni kívántuk. a Bíróság jogerősen a Strand Kft 
követelését jogosnak találta. A hátralék összege 1065 ezer forint és 180 ezer a perköltség, tehát 
együtt 1245 ezer forint. A 246.350.-Ft-ot egyben kifizette, a többit 50 ezer forintos részletekben 
engedélyezte az Önkormányzat, melyet egy megállapodásban rögzítettünk. Ezeket a részleteket 
tavaly novembertől nem fizetni, a végrehajtás megkezdődött. Tamás a beadványában kérte, hogy 
engedjük el a tartozását, amit a testület el is engedett. A jegyzők utána néztek és a 
vagyonrendeletünkkel is ellentétel ez a döntés. Kérem a jegyzőket ismertessék a vagyonrendelet 
ezen részét. 
 
Dr. Katona Miklósné: Miért csak most ismertetitek? 
 
Vígh Lászlóné: Most volt rá idő, hogy ennek utána nézzünk. A vagyonrendelet 19 §-a tartalmaz 
erre vonatkozó rendelkezést, amit felolvasok. 
 
Kovács Dániel:  A múlt héten is fennálltak ezek a tények és nem tájékoztatatok erről bennünket. 
 
Zagyva Ferencné: Víghné nem tudott ezekről az előzményekről, a Tamás beadványa az ülés napján 
érkezett, nem volt ideje utána nézni. Azonkívül nem is gondoltuk, hogy így döntötök, hogy a közel 
700 ezer forintot elengeditek. Én úgy gondoltam, hogy a testület tagjai komolyan vették esküjüket 
és a település érdekeit tartják szem előtt. Nekünk képviselőknek a település érdekeit kell 
képviselni, más a tartozást megfizette, nem korrekt, ha most az övét elengedjük. Belementük a 
részletfizetésbe is.  
 
Kovács Dániel:  Belenyugodtál a döntésünkbe, 48 óra után pedig megkaptuk a levelet, hogy 
újratárgyalást kérsz.  
 
Dr. Katona Miklósné: Azt mondták a település érdekeivel ellentétes a döntésünk. A település az 
emberekből áll, próbálunk jó megoldást találni. Józsa Tamás büféje a nagymedencénél volt, ami 
legjobb esetben is csak júniustól üzemelt, de szó nélkül kifizette az egész évi bérleti díjat. Ebben a 
két évben nem is üzemelt a büféje, a tartozás felét kifizette. Megnéztük a jövedelmi viszonyait is és 
ezért döntöttünk úgy, hogy el kell engedni. 
 
Zagyva Ferencné: Fel lett szólítva, hogy vigye el a büfét, mert a strandvezető másnak ki tudta 
volna adni a területet. 
 
Józsa Tamás: Ez a terület azóta is ott áll üresen. 
 
Zagyva Ferencné: A megújult strandon már azon a területen nem is lesz büfé. 
 
Kovács Dániel: Tamás büféjének nagy terasza volt, ezért húzódtak be oda a vendégek. Nem 
mindenki fogyasztott nála, csak a hűvöst keresték, mivel a strandon akkor sem volt hűvös terület. 
Zagyva Ferencné: Az, hogy nem volt egész nyáron nyitva, abban az időben kellett volna az akkori 
strand vezetővel tárgyalni.  
 
Bozó Lászlóné: A megállapodást Tamás is aláírta. Ha elengedjük most a tartozását a végrehajtási 
költséget ki fizeti? 
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Zagyva Ferencné: Természetesen a strand fizeti a 89.655.-Ft végrehajtási költséget, így az 
elengedett összeggel együtt közel 800 ezer forint. 
 
Dr. Katona Miklósné: A végrehajtás elindításáról nem is szavaztunk, ez hogyan indulhatott el? 
Józsa Tamás sok milliót tett le az asztalra a faluért. 
 
Zagyva Ferencné: Ez az aláírt megállapodásban van lerögzítve, hogy ha nem fizet, akkor 
végrehajtás elindul. Ezt aláírta Tamás és az akkori fürdő vezető is. A végrehajtási eljárásről az 
ügyvezető döntött, mert ez a strandot illető tartozás. 
 
Vígh Lászlóné: Ma kaptam meg az ügy előzményeit, ezért néztem ma utána a vagyonrendeletben. 
Az elmúlt ülés rendkívüli ülés volt. A jövőben rendkívüli ülésen csak azonnali döntést igénylő 
előterjesztéseket célszerű napirendre tűzni és tárgyalni. A tárgyalandó napirendi pontok 
előkészítésére kellő időt kell hagyni. A vagyonrendelet az általatok elfogadott rendelet, a döntést 
ennek figyelembe vételével hozzátok meg. 
 
Bozó Lászlóné: Én az előző ülésen is és most is azt javaslom, hogy ne az egész tartozást engedjük 
el, találjunk valami megoldást erre.  
 
Koska Pál: Józsa Tamás a tartozás felét már befizette. Nem igaz, hogy az önkormányzatot kár éri, 
ha elengedjük. Amikor a 4,5 millió forintot ellopták a strandról, nem történt intézkedés az ügyben. 
Ha nem tudja fizetni, nem tudunk mit csinálni, én nem fogok példát statuálni vele.  
 
Bozó Lászlóné: A 4,5 millió forintot ellopták, ne keverd össze ezt a két dolgot, mert ez teljesen 
más eset. 
 
Kovács Dániel: A belső ellenőrzés megállapította, hogy nem ennyi pénznek kellett volna lenni a 
páncélban. Miért volt akkor ennyi  benne? Ezek alapján lehetne felelőse a történteknek. 
 
Zagyva Ferencné: A páncélban 5 millió forintig tarthatott készpénzt az ügyvezető a szabályzatnak 
megfelelően.  A rendőrség nem találta meg a tettest, akkor kit kellett volna felelőségre vonni.  A 
település érdekeivel és a vagyonrendelettel ellentétes az előző döntésetek, most már mindenki 
ismeri a vagyonrendeletet, döntéseteket ennek függvényében hozzátok meg. 
 
Juhász Sándor a lakosság részéről szót kapott: A Kormány részéről a devizahitelesek tartozását sem 
engedték el, csak haladékot kaptak. Ha most elengeditek el fog indulni egy lavina. Ennyire gazdag 
a falu, hogy ilyen nagy hátralékot elengedünk? A többség érdekeit kellene képviselni. 
 
Koska Pál: Az önkormányzatoknak a  tartozás 100 %-át elengedi a kormány. Ki a többség, mert aki 
itt van ez csak egy kicsi réteg, és nyomást gyakorolnak ránk van aki érdekből. 
 
Zagyva Ferencné: Azzal, hogy a lakosság elmondja a véleményét az miért nyomásgyakorlás? 
 
Keményné Pozsik Éva lakosság részéről: Miért nem jönnek el mások is? Az elmúlt testületi 
üléseken 27 ezer forinton folyt parázs vita. Az fölösleges volt. Most békésen döntötök erről a nagy 
összeg elengedéséről. 
 
Kovács Dániel: Eljöttek volna többen, ha a meghívó ki lett volna téve. 
 
Pozsik Lászlóné: A benti hirdetőtáblára ki volt téve. 
Kovács Dániel: Szerintem nem kellene átmenni veszekedésbe, inkább szavazzunk. 
 
Zagyva Ferencné: Ha kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
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Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tulajdonosi jogkörében eljárva – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68.§-a alapján 
megismételt tárgyalást követően a Bükkszék Termálstrand Kft jogosult részére Józsa Tamás 
Bükkszék, Egri út 25. szám alatti lakos - adós - területhasználati díj hátralékból adódó 699.002 
forint azaz Hatszázkilencvenkilencezer forint  összegű tartozását elengedi. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
  
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv ise lő - t es tü le t  dön téshozata lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  me lybő l  3  igen   1  
nem szavazat ta l  és  1  ta r tózkodássa l  a  képv ise lő - tes tü le t  az  a lább i  
ha tároza to t  hoz ta :  
 
211/2013.(12.09.) testületi határozat 
Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tulajdonosi jogkörében eljárva – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 68.§-a alapján 
megismételt tárgyalást követően a Bükkszék Termálstrand Kft jogosult részére Józsa Tamás 
Bükkszék, Egri út 25. szám alatti lakos - adós - területhasználati díj hátralékból adódó 699.002 
forint azaz Hatszázkilencvenkilencezer forint  összegű tartozását elengedi. 
Határidő: azonnal 
Felelős:polgármester 
 
Fehér Zsolt: A bükkszéki embereket kell képviselni a testületnek. Segíteni kell a bajban nekik, 
viszont az önkormányzatot köti a jogszabály. Új indítvány kellene, tegyünk valamit Tamásért, úgy 
hogy az önkormányzat is jól járjon. Kikérem magamnak, hogy én nyomást gyakorlok valakire is 
azért, mert itt vagyok.  
 
Zagyva Ferencné: Megállapítom, hogy ugyanazt a döntést hozta a testület annak ismeretében is, 
hogy már ismert volt az, hogy a vagyonrendelettel ellentétes a döntés.  
 
Koska Pál: Ez is egy megoldás. Tamás befizetett 500 ezer forintot, a másik felét pedig elengedtük. 
 
Zagyva Ferencné: Először elengedtünk neki 434 ezer forintot, majd a 1246 ezer forintból csak 546 
ezret fizetett be. Ez hol a fele? 
 
Józsa Tamás:  A 434 ezer forint nem elengedve lett, hanem a 2009 évi bérleti díjat egész évre 
kifizettem és a nagymedencénél volt a büfém. Én mindig kifizettem az egész nyarat a 13 év alatt 
még ott voltam. 
 
Zagyva Ferencné: Erre mondtam az előbb, hogy ezt ott és akkor kellett volna szóvá tenni. 
 
Kovács Dániel:  Ne veszekedjünk, örüljünk, hogy van strandunk és lesz is. Fogadjuk el, hogy 
kétszer döntött így a testület, hogy elengedjük. 
 
Zagyva Ferencné: Tudomásul veszem, de újra felhívom a figyelmeteket, hogy a település 
érdekeivel és a vagyonrendelettel ellentétes. 
 
Fehér Zsolt lakosság részéről: Van-e törvényi következménye ennek a döntésnek? 
 
Vígh Lászlóné: Ha elkészül a jegyzőkönyv a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályára kell megküldeni. Ha nem jogszabályszerűen járt el a döntéshozatalban a testület, vagy 
a döntése jogszerűtlen törvényességi észrevételt tehetnek, vagy kezdeményezhetik az 
önkormányzati határozat bírósági felülvizsgálatát. 
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Fehér Zsolt lakosság részéről: Lakossági kezdeményezést szeretnék tenni. Ne mutogassunk vissza 
egymásra, kérjünk egy ÁSZ vizsgálat az utolsó 3 ciklusra visszamenőleg. Tegyük tisztába a 
dolgokat. Lehet ilyen Jegyző Asszony? 
 
Tarjányi Lászlóné: Kezdeményezés történhet, de abban nem vagyok biztos, hogy 3 ciklusra 
visszamenőlegesen fog vizsgálni az ÁSZ. Egy-egy konkrét döntésre gazdasági eseményre talán. 
Éves munkaterv alapján végzenek vizsgálatokat és ők döntik el, hogy melyik bejelentésre indítanak 
vizsgálatot. 
 
Kovács Dániel: Jó a meglátásod. Nem voltunk felvilágosítva, így nem mi vagyunk a hibásak. 
Támogatom az ötletedet. 
 
Koska Pál: Én a gázpénz kapcsán kértem ÁSZ vizsgálatot, az akkori aljegyző fogalmazott és 
küldött levelet ezek után nem történt semmi az ügyben. 
 
Dr. Katona Miklósné: Bárki megnézheti ezt a vizsgálati jegyzőkönyvet. 
 
Zagyva Ferencné: Mikor én polgármester lettem azt mondtam, hogy nem kívánok a múlttal 
foglalkozni, előre kell nézni és haladni. A gázpénz témáját Pali vetette fel, most azt mondom, hogy 
igen, kérjünk rá ÁSZ vizsgálatot.  
 
Dr. Katona Miklósné: A könyvvizsgálói jelentésben az az egy van hibaként leírva, hogy 
alaptevékenységre nem lehetett volna felhasználni. A többi pénz a strandra ment. A határozatra 
pedig várjuk meg a törvényességi észrevételt. 
 
Fehér Zsolt lakosság részéről: Tegyünk tisztába mindent. Most Tamás beadványa volt, de van más 
vállalkozó is akin segíteni kellene, úgy, hogy betartjuk a törvényt. Lehet a lakossági 
kezdeményezésről szavazni? 
 
Zagyva Ferencné: A Dániel felvetésére azt szeretném mondani, hogy már van kellő információtok 
és még is ugyanaz a szavazati arány, mint azelőtt. Itt volt egy Bírósági döntés, ami a település 
követelését jogosnak találta. 
 
Tarjányi Lászlóné: Igen rendes testületi ülésen, kellően előkészítve. 
 
II. napirendi pont: Döntés a strand ügyvezetői igazgatói megbízatása ügyében 
 
Zagyva Ferencné: A strand ügyvezetői pályázatra 6 jelentkező volt, 5 pályázót meghallgattunk, de 
végül eredménytelennek hirdettük ki a pályázatot. Ismét meghallgatásra hívtunk még közülük 3 
személyt, de az utolsó pillanatba Knoll Rita visszalépett. Így a siroki Verebélyi György és a 
mikófalvai Varga Zoltánné maradtak, de egyiküknek sem volt végzettsége az ügyvezetői 
feladatokhoz.  
 
Koska Pál: Véleményem, hogy írjuk ki újra a pályázatot. 
 
Tarjányi Lászlóné: Pontosítsunk. Ügyvezetői állásra volt kiírva a pályázat, fürdővezetői 
végzettséget nem kértünk. Volt régebben, amikor ügyvezető volt és fürdő vezetői végzettség 
hiányában külön mérnök volt alkalmazva. Most mit szeretnétek a pályázatban? 
 
Zagyva Ferencné: Az a cél, hogy a fürdő vezető és az ügyvezető egy személy legyen. Az 
ügyvezetőnél nem feltétel, de a fürdővezetőnél ez előírás. 
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Fehér Zsolt lakosság részéről: Az új pályázat kiírása megint egy csomó idő. Most ki vezeti a 
strandot? 
 
Zagyva Ferencné: Az operatív ügyeket Szűcsné, minden más dologban a testület dönt. Írjuk ki a 
pályázatot, határidő a beadásra szerintem január 6-át jelöljünk meg. 
 
Bozó Lászlóné: Addig hogy fog működni a strand? Nem lehet Szűcsnét megbízni? 
 
Zagyva Ferencné: Az ügyvéd Úr a cégbíróságtól határidő hosszabbítást fog kérni. A pályázati 
kiírásban a szakmai gyakorlat legyen kikötve és ügyvezető - fürdő vezető munkakörre 
pályáztassunk. 
 
Bozó Lászlóné: Nagyon hosszúnak találom a január 6-ig tartó időszakot. 
 
Zagyva Ferencné: Ne kapkodjuk el. 
 
Szepesi Orsolya lakosság részéről: Szűcsnét nem lehet megbízni addig? 
 
Zagyva Ferencné: Szűcsné a Cégbíróságnál történő bejelentéssel nem vállalja el. Ha kérdés, 
hozzászólás nincs több, szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot, azzal, hogy a 
pályázati felhívás szövegét megjelentetés előtt minden képviselőnek megküldjük: 
 
A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető-fürdővezető állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az 
önkormányzat,  a Bükkszéki Termálstrand Kft honlapján és a Heves Megyei Hírlapban kell 
megjelentetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
1. melléklet a ……/2013.(XI.05.) testületi határozathoz 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi 
jogkörében eljárva 

PÁLYÁZATOT 

hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető-fürd ővezető tisztségének betöltésére. 

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos 
próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint 

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335. Bükkszék, Fürdő út 10. 

Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal. 

Az ügyvezetői lényeges feladatok  
- a Bükkszék Termálstrand Kft (továbbiakban: Kft) által a bükkszéki termálfürdő önálló 
üzemeltetése,  
- a Kft irányítása, 
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- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése 
- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása, 
- vendéglétszám növelése, 
- fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése 
- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása 

Pályázati feltételek 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség,  
- felsőfokú iskolai végzettség, 
- 3 év közfürdőben (gyógy- és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat 
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS World, MS Excel) 
- B kategóriás jogosítvány 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, 
vendéglátóipari végzettség 
- idegen nyelv ismeret 
- pályázati menedzsmentben való jártasság  
- marketing ismeretek, 

 
Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre 

- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója 
- szakmai önéletrajz 
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást 
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést igazoló 
feladóvevény másolata, 
- a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23.§ alapján nem 
kizárt, vele szemben a Gt. 25.§-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja,  
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér 
elrendelni. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. január 6. 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat Zagyva Ferencné  
polgármesternek címezve 3335. Bükkszék, Dobó út 1. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, vagy 
a bukkszek@bukkszek.hu  e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail tárgyaként 
kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat” 

A pályázatok várható elbírálási határideje: 2013. január 10. 
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A pályázat kiírója fenn tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

Információ kérhető: Zagyva Ferencné polgármestertől 06/30- 625-1070 telefonszámon 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  5  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  5  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
212/2013.(12.09.) önkormányzati h a t á r o z a t: 
A Képviselő-testület pályázatot hirdet meg a Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető-fürdővezető állására a melléklet szerinti tartalommal. A pályázati felhívást az 
önkormányzat, a Bükkszéki Termálstrand Kft honlapján és a Heves Megyei Hírlapban kell 
megjelentetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
 
határidő: azonnal 
felelős: polgármester 
 
1. melléklet a ……/2013.(XI.05.) testületi határozathoz 
 

Bükkszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszemélyes tulajdonosi 
jogkörében eljárva 

PÁLYÁZATOT 

hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Bükkszék Termálstrand Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezető-fürd ővezető tisztségének betöltésére. 

A foglalkoztatás munkaviszony keretében történik, határozatlan időtartamra szólóan, 90 napos 
próbaidő kikötésével. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős 

Bérezés és egyéb juttatás: megegyezés szerint 

Munkavégzés helye: Bükkszék Termálstrand Kft 3335. Bükkszék, Fürdő út 10. 

Az álláshely betölthető az eredményes elbírálást követően azonnal. 

Az ügyvezetői lényeges feladatok  
 
- a Bükkszék Termálstrand Kft (továbbiakban: Kft) által a bükkszéki termálfürdő önálló 
üzemeltetése,  
- a Kft irányítása, 
- a Kft gazdasági, műszaki és üzemeltetési racionalizálása, versenyképesség fejlesztése 
- rövid, közép és hosszú távú marketing és fejlesztési stratégia kidolgozása, végrehajtása, 
- vendéglétszám növelése, 
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- fürdővezetői feladatok ellátása, fürdő szakmai irányítása, vezetése 
- egyéb a tulajdonos által meghatározott feladatok, tevékenységek ellátása 

Pályázati feltételek 

- magyar állampolgárság, 
- büntetlen előélet, 
- cselekvőképesség,  
- felsőfokú iskolai végzettség, 
- 3 év közfürdőben (gyógy- és vagy strandfürdőben) szerzett szakmai gyakorlat 
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (MS World, MS Excel) 
- B kategóriás jogosítvány 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

- gépészmérnöki, villamosmérnöki, vízépítő mérnöki, épületgépész üzemmérnöki, pénzügyi, 
vendéglátóipari végzettség 
- idegen nyelv ismeret 
- pályázati menedzsmentben való jártasság  
- marketing ismeretek, 
 

Pályázat részeként benyújtandó dokumentumok köre 

- a pályázónak a feladatellátásra vonatkozó szakmai koncepciója 
- szakmai önéletrajz 
- a pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely igazolást 
tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezető tisztség gyakorlásának eltiltása, valamint 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkérést igazoló 
feladóvevény másolata, 
- a pályázó nyilatkozata, hogy részéről az ügyvezetői tisztség betöltése a Gt. 23.§ alapján nem 
kizárt, vele szemben a Gt. 25.§-a alapján összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.  
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2007.évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget vállalja,  
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy milyen díjazásra tart igényt, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
- a pályázó kérelme, ha a pályázati anyagának tárgyalására zárt képviselő-testületi ülést kér 
elrendelni. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2014. január 6. 16.00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: Bükkszék Községi Önkormányzat Zagyva Ferencné  
polgármesternek címezve 3335. Bükkszék, Dobó út 1. 

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton és személyesen zárt borítékban, vagy 
a bukkszek@bukkszek.hu  e-mail címen lehet benyújtani. A borítékon vagy az e-mail tárgyaként 
kérjük megjelölni: „Strand Üv pályázat” 

A pályázatok várható elbírálási határideje: 2013. január 10. 

A pályázat kiírója fenn tartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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Információ kérhető: Zagyva Ferencné polgármestertől 06/30- 625-1070 telefonszám 
 
 
 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülést a polgármester bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Tarjányi Lászlóné 
    Polgármester            jegyző 
 
 
 
      Koska Pál        Kovács Dániel 

jkv. hitelesítő        jkv. hitelesítő 


