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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 27.-én, 
7,00 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott rendkívüli 
ülésen.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Tárgya 
    118/2014. (VI.27.)  Hulladékgazdálkodási szerződés elfogadása. 
   119/2014. (VI.25.)  Óvoda vezetői pályázat kiírása.  
   120/2014. (VI.25.)  A Fürdő úton lévő parkolóban az autók és buszok 

helyeinek felfestése.   
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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: Vígh Lászlóné jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 

1. Hulladékgazdálkodási szerződés.     
            Előadó: polgármester  
 

2. Óvoda vezetői pályázat .  
Előadó: polgármester 
 

 
Zagyva Ferencné: Köszöntöm a testület tagjait. Megállapítom, hogy egy képviselő késik, de a 
testület így is határozatképes.  
Aki a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  4  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t .  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Dr. Katona Miklósnét.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Dr. Katona Miklósnét 
képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  3  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Dr .  Ka tona Mik lósné t  j egyzőkönyv  h i te les í tőnek.  
 
Zagyva Ferencné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Bozó Lászlónét.  
 
Aki a jegyzőkönyv hitelesítővel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. Bozó Lászlóné képviselő 
bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban. 
 
A képv i se lő - tes tü le t  3  igen  szavazat ta l ,  ha tá roza thoza ta l  né l kü l  e l f ogad ta  
Bozó  Lász lónét  j egyzőkönyv  h i t e les í tőnek .  
 
I. napirendi pont:   Hulladékgazdálkodási szerződés.     
 
Zagyva Ferencné:  A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tervezetét email-ban 
megkaptátok. Az előző szerződés 06. 30.-án lejár, ezért kell most gyorsan elfogadni. Tartalmilag 
ugyan az, mint az előző szerződés. 
 
Dr. Katona Miklósné:  Én nem kaptam meg. 
 
Vígh Lászlóné: Egy email-ben küldtem el mind a négy képviselőnek, a többiek megkapták. 
Röviden akkor annyit, hogy a szerződés tartalmát jogszabályok meghatározzák, már a jelenlegi 
szerződésünk is ilyen tartalommal készült. A díjak központilag vannak megszabva. A Heves 
Megyei Hulladékgazdálkodási Társulással egyeztettem, hogy vásároltak üzletrészt, ezért az 
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önkormányzatunk, mint a társulás tagja közbeszerzés nélkül választhatja ki in-house a 
közszolgáltatót. A szerződést közzé kell tenni a közbeszerzési adatbázisban. Az önkormányzat 
részére díjfizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha engedményt tesz. A nonprofit 
társaság rendelkezik minősítéssel és közszolgáltatási engedéllyel. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Heves megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja -in-house- eljárás keretében közbeszerzési eljárás nélkül hulladék közszolgáltatás 
ellátására 2014. 07. 01. – 2015. 12.31.-ig szóló határozott időtartamra az Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t választja ki és köt vele közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő testület a közszolgáltatási szerződés tartalmát a tervezet szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
A képviselő testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződést tegye közzé a 
közbeszerzésről szóló törvény alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  4  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  4  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  rende le te t  hoz ta :  
 
118/2014.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Heves megyei Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja -in-house- eljárás keretében közbeszerzési eljárás nélkül hulladék közszolgáltatás 
ellátására 2014. 07. 01. – 2015. 12.31.-ig szóló határozott időtartamra az Egri 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t választja ki és köt vele közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő testület a közszolgáltatási szerződés tartalmát a tervezet szerint elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést aláírja. 
A képviselő testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a közszolgáltatási szerződést tegye közzé a 
közbeszerzésről szóló törvény alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
II. Napirend: Óvoda vezetői pályázat 

 
Vígh Lászólóné: Az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban a jogszabály meghatározza, hogy a 
pályázati kiírás mit tartalmazzon. Felolvassa a pályázati felhívást. Ha most megszavazzátok, hogy 
pályázat legyen kiírva az óvoda vezetői feladat ellátására, akkor először fel kell tenni a 
közigállás.hu honlapjára és a kulturális közlönyben is meg kell jelentetni. Az elektronikus 
közzétételtől számított 30 napot kell meghatározni a pályázat benyújtására, és 30 nap áll 
rendelkezésre a véleményezési eljárás lefolytatására. Ezután lehet dönteni. 
 
Kovács Dániel megérkezik, a testület létszáma 5 fő, határozatképes. 
 
Zagyva Ferencné: A véleményezési eljárást nem lehet csökkenteni? 
 
Vígh Lászlóné: A jogszabály 30 napot ír elő, de meg lehet gyorsítani, hogy az új intézmény 
zökkenőmentesen kezdje a tanévet. 
 
Zagyva Ferencné: Ha több kérdés, hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati 
javaslatot: 
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Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszéki 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot az 
előterjesztésben javasolt tartalommal, a melléklet szerint  kiírja.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételére a közigállás.hu honlapon, valamint 
az önkormányzat honlapján és az Oktatási és Kulturális közlönyben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

melléklet 

Bükkszék Községi Önkormányzat 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda  

 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:a vezetői megbízás határozott időre szól: 2014.09.01-2019.08.15. 
 
A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői 
feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés 
alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka 
irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az 
intézményvezetői jogok gyakorlása. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

• a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés 

• cselekvőképesség, 

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 

• legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai önéletrajz, 

• szakmai gyakorlat igazolása, 

• végzettséget igazoló okmányok másolata, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
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• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 

• 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, 

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014.09.01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 08. 07. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi 
Önkormányzat Zagyva Ferencné polgármesternek címezve, 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1.. címre. 
A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot 
(……………………...) 
Érdeklődni:személyesen Zagyva Ferencné polgármesternél 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1.. szám 
alatt, vagy a 36/361-013-as telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott 
bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. 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:2014.08.31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, Bükkszék Község 
honlapja, Oktatási és Kulturális Közlöny 
 

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  rende le te t  hoz ta :  
 
119/2014.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszéki 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot az 
előterjesztésben javasolt tartalommal, a melléklet szerint  kiírja.  
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételére a közigállás.hu honlapon, valamint 
az önkormányzat honlapján és az Oktatási és Kulturális közlönyben. 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

melléklet 

Bükkszék Községi Önkormányzat 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 
hirdet a Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda  

 
óvodavezető (magasabb vezető) 

munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
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Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:a vezetői megbízás határozott időre szól: 2014.09.01-2019.08.15. 
 
A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2. 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodavezetői 
feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Az intézmény törvényes 
működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása, a rendelkezésre álló költségvetés 
alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. A pedagógiai munka 
irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az 
intézményvezetői jogok gyakorlása. 
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 

• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

• büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

• a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben leírtaknak való megfelelés 

• cselekvőképesség, 

• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 

• legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• részletes szakmai önéletrajz, 

• szakmai gyakorlat igazolása, 

• végzettséget igazoló okmányok másolata, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 

• vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói 
stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket, 

• 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, 

• nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásról. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2014.09.01. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. 08.07. 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, illetve személyesen Bükkszék Községi 
Önkormányzat Zagyva Ferencné polgármesternek címezve, 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1. címre. A 
borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését (Óvodavezető) és az azonosító számot 
(……………………...) 
Érdeklődni:személyesen Zagyva Ferencné polgármesternél 3335. Bükkszék, Dobó I. út 1.. szám 
alatt, vagy a 36/361-013-as telefonszámon. 
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A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott 
bizottság személyesen hallgatja meg, kinevezéséről Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete dönt. 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:2014.08.31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, Bükkszék Község 
honlapja, Oktatási és Kulturális Közlöny 
 
Dr. Katona Miklósné: Nekem lenne még egy kérésem. A Fürdő úton lévő parkolóban az 
autóbuszok parkolási helyét festessük fel, úgy hogy a buszok parkolása távolabb essen a 
lakóházaktól.  
 
Zagyva Ferencné: Rendben van, de a személygépkocsikét is fel kell festetni. Ha több kérdés és 
hozzászólás nincs szavazásra teszem fel az alábbi határozati javaslatot: 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszék Fürdő úton lévő 
parkolóban a személygépkocsik és autóbuszok parkolását elősegítő vonalakat újra festeti úgy, hogy 
az autóbuszok parkolása a lakóházaktól távolabb eső részén jelöl ki parkolási területet. 
Határidő: következő hét 
Felelős: polgármester 
 
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  rende le te t  hoz ta :  
 
120/2014.(VI.27.) önkormányzati határozat 
Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszék Fürdő úton lévő 
parkolóban a személygépkocsik és autóbuszok parkolását elősegítő vonalakat újra festeti úgy, hogy 
az autóbuszok parkolása a lakóházaktól távolabb eső részén jelöl ki parkolási területet. 
Határidő: következő hét 
Felelős: polgármester 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az  ülést a polgármester bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 Zagyva Ferencné     Vígh Lászlóné 
    Polgármester           jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 
 
 
      Dr. Katona Miklósné     Bozó Lászlóné 
                 jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 


