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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 10-én, 
11 órakor a Bükkszéki Községházán (3335 Bükkszék, Dobó u.1.) tartott nyílt rendkívüli 
ülésen. 

 
 

Határozat száma Tárgya 
108/2015. (VIII.10.) 

 
 

A Bükkszék Termálstrand Kft. 2015. évi évközi mérleg 
elkészítésére határidő kitűzése 

109/2015. (VIII.10.) 
Bükkszéki Napköziotthobnos Óvoda ideiglenes 

intézményvezetői megbízása 
110/2015. (VIII.10.) Óvodavezetői pályázat kiírása. 
111/2015. (VIII.10.) Tanszersegély meghatározása. 
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Jelen vannak:  Zagyva Ferencné polgármester 
 Dr. Katona Miklósné képviselő 
 Bozó Lászlóné képviselő 
  
Távolmaradását bejelentette: Kóti László alpolgármester 
   Kovács Dániel képviselő 

 
Tanácskozási joggal megjelent:  Vígh Lászlóné jegyző 
 
Meghívott vendégek:                         Forgó János ügyvezető 
                                                           Knoll Rita FB tag 
                                                           Szőke István FB tag 
    Kőfalusi György FB tag 
    Szarvas Dénes könyvvizsgáló 
 
Jegyzőkönyvvezető:    Pozsik Lászlóné 
 
Meghívó szerinti napirendi pontok: 
 

1. A Bükkszék Termálstrand Kft. tőkerendezése 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

2. Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 
Előterjesztő: Zagyva Ferencné polgármester 
 

3. Egyebek 
 

 
Zagyva Ferencné: Köszönti a testület tagjait és a Felügyelő Bizottsági tagokat. Megállapítja, hogy 
két képviselő hiányzik, de a testület így is határozatképes. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő 
napirendi pont tárgyalásával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. 
 
A képv i se lő - t es tü le t  3  igen  szavaza t ta l ,  ha tároza thozata l  né l kü l  e l f ogad ta  a  
meghívó  szer i n t i  a  nap i rend i  pon tok  tá rgya lásá t  a  fen t i  k i egész í tésse l .  
 
I. napirendi pont:  A Bükkszék Termálstrand Kft. tőkerendezése 
 

Zagyva Ferencné: Átadja a szót Forgó János ügyvezetőnek. 

Forgó János ügyvezető: Ő is köszönt mindenkit. Az évközi beszámolót most kapták kézhez, 
látszik, hogy tőkepótlás szükséges, javaslatot kaptak az apporthoz. 

Szarvas Dénes könyvvizsgáló: Szombat este kapta meg a beszámolót. A májusban tartott testületi 
ülésen tudomására jutott a testületnek, hogy tőkevesztés van a strandon, ezért olyan határozatot 
hozott, hogy augusztus 10-re taggyűlést hív össze ennek rendezésére. Erről a beszámolóról írásos 
könyvvizsgálói jelentést nem tud kiadni, az idő rövidsége miatt nem tudta átnézni alaposa. 
Ismeretes, hogy a mérleget leltárral kell alátámasztani, ami a számlaosztályok átnézése során 
látszik, hogy nem minden esetben volt. A forrás oldalon látványos javulás állapítható meg, a nyitó 
73 millió Ft volt a szállítói állománynál, most 52 millió, ami természetesen nem teljes. Az 
árbevétel a tavaly egész évi 229 millió forint volt, mostanáig ez 172 millió forint, amiből szintén 
látszik a javulás. A költségek csökkentésén óriási előrelépés van, a bérköltségeket még mindig 
magasnak tartja, de kb. 22 millió forint körül van a nyereség. A saját tőke mínusz 3,7 millió 
szemben a 3,1 milliós jegyzett tőkével. Ezért kellene pontosan tudni a nyereséget, hogy biztosan 
lehessen tudni a feltöltendő tőke összegét. Ezzel kapcsolatban a Jegyző Asszonnyal az ülés előtt 
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beszélték, hogy a Ptk. 129 §.-át hogyan kell úgy értelmezni, hogy ne legyen törvénysértő, de a 
helyzetet meg lehessen oldani. 

Szőke István FB tag: Mit kell érteni a tőketartalék és céltartalék alatt?  

Szarvas Dénes: A pénztárral kapcsolatos elszámolásokra lett képezve tavaly a céltartalék. A 
tőkepótlás így lett megoldva, hogy a tulajdonos tartalékba helyezett egy bizonyos összeget, és így 
rendezte a saját tőkét, mert az, hogy a saját tőke negatív már nem egyszer volt.  

Szőke IstvánFB tag: A tárgyi eszköz listában vannak olyan eszközök, mint például a pénztárgépek, 
amik az önkormányzatnál képezik. Ez hogyan lehetséges? 

Zagyva Ferencné: A beruházást az önkormányzat végezte, ezért kellett ezeket az eszközöket az 
önkormányzatnál szerepeltetni, mert benne voltak a beruházásba. 

Szarvas Dénes: Természetesen az online pénztárgépek már a Kft tulajdonában vannak. 

Vígh Lászlóné: A Polgári Törvénykönyv úgy szabályoz, hogy az ügyvezető késedelem nélkül 
köteles összehívni a taggyűlést, hogyha a saját tőke a törzstőke felére csökken és kezdeményezi a 
döntés meghozatalát. A tulajdonosnak határozatot kell hozni a törzstőke rendezésére, amely döntést   
három hónapon belül kell végrehajtani. A májusban tartott taggyűlésen olyan határozat született, 
hogy a törzstőke rendezését elő kell készíteni egyrészt évközi beszámolóval másrészt apportálható 
vagyoni lista elkészítésével. Ez a mai ülés napirendi pontja, bár könyvvizsgálói jelentéssel alá nem 
támasztott évközi beszámolót nem tartja alkalmasnak a törzstőke emelés összegének 
megállapítására.  A könyvvizsgáló úr azt javasolta, hogy kellő időt hagyva, a nyári szezon végén, 
augusztus 31-i fordulónappal új mérleget kellene készíteni, amit szeptember végén tárgyalhatna a 
testület. 

Knoll Rita FB elnök: Szerinte kérjenek ebben állásfoglalást, mert amikor a mérleget megszavazták 
tudomásukra jutott, hogy törzstőkét kell emelni.  

Vígh Lászlóné: A májusi ülésen olyan határozat, ami rendezte volna a törzstőkét és három hónapon 
belül végrehajtásra várt volna a tulajdonos részéről nem született meg.  

Szőke István FB tag: A haladéktalanul összehívásba bele fér-e a három hónap? 

Knoll Rita FB elnök: Biztos benne, hogy augusztusban nem kell apportálni, de év végére megint 
csak ez lesz a helyzet. Fél tőle, hogy a cégbíróság szankcionálni fogja, ha időben nem döntünk. 

Szarvas Dénes: A taggyűlésnek május 10-én jutott a tudomására, hogy törzstőkét kell emelni. 
Ezután késedelem nélkül, amire nincs határidő  kell összehívni a taggyűlést, ez itt a mai nap. Ma 
kell határozni, és azt három hónapon belül végrehajtani. Ma azért határoz úgy a taggyűlés, hogy 
még vár egy hónapot, a szezon végéig, mert eredményes volt az idei nyár, és augusztus 31-i 
beszámoló már sokat javíthat a mérlegen és esetleg nem lesz szükség apportálásra.  

Szőke István FB tag: Van annak oka, hogy az önkormányzat miért nem apportálta be a strandhoz 
például az öltözőszekrényeket? 

Zagyva Ferencné: A beruházás során pályázati pénzből beszerzett tárgyi eszközök önkormányzati 
tulajdonban vannak. A projekt 5 éves fenntartásáról az önkormányzatnak kell gondolkodni. Amely 
tárgyi eszközt a strand saját forrásból valósított meg az már a cég tulajdonába került. Az apport 
listát még az előző ügyvezető állította össze, amit most benyújtottak. 

Knoll Rita FB elnök: Lehet, hogy a beruházás miatt 5 évig nem lehet apportálni. Azt javasolja, 
hogy a jelenleg összeállított apport listát felül kell vizsgálni.  

Szőke István FB tag: Ezt a mérleget szerinte sem lehet ilyen formában elfogadni. Nem tudta 
átnézni senki, így érdemben döntést nem lehet hozni. 

Zagyva Ferencné: Ha jól látja mindenkinek a véleménye, hogy legyen augusztus 31-i mérleg, amit 
szeptember 30-án tárgyaljanak. 
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Forgó János:Több kérdés és hozzászólás nem volt, így a szavazásra teszi az alábbi határozati 
javaslatot: 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- úgy 
határozott, hogy a Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.) saját tőke hiánya biztosítására a 2015. augusztus 31-i 
fordulónappal készülő, könyvvizsgálói záradékkal ellátott közbenső mérleg alapján 2015. 
szeptember 30-ig döntést hoz. 

A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy 2015. augusztus 31-i fordulónappal a mérleg 
elkészíttetéséről gondoskodjon, és azt 2015. szeptember 25-ig terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
Határozatot kapja: ügyvezető, irattár. 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
108/2015. (VIII.10) önkormányzati határozat 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő testülete - tulajdonosi jogkörében eljárva- úgy 
határozott, hogy a Bükkszék Termálstrand Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (Bükkszék, Fürdő út 10.) saját tőke hiánya biztosítására a 2015. augusztus 31-i 
fordulónappal készülő, könyvvizsgálói záradékkal ellátott közbenső mérleg alapján 2015. 
szeptember 30-ig döntést hoz. 

A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt, hogy 2015. augusztus 31-i fordulónappal a mérleg 
elkészíttetéséről gondoskodjon, és azt 2015. szeptember 25-ig terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2015. szeptember 25. 
Felelős: ügyvezető, polgármester 
Határozatot kapja: ügyvezető, irattár. 
 
Knoll Rita: Erre, hogy most helyesen járt-e el a testület az időpontot illetően állásfoglalást kell 
kérni. A mérleghez főkönyvi kivonatot is kell a következőkben küldeni. 
 
Forgó János:  Az állásfoglalás kérését vállalja.  
 
Knoll Rita, Szőke István, Kőfalusi György, Szarvas Dénes, Forgó János távoznak a testületi 
ülésről. 
 
II. napirendi pont:  Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása 
 
Vígh Lászlóné: Az óvoda intézményvezetői állásra kiírt pályázatra most sem volt érdeklődő. 
Javasolja, hogy folyamatosan pályáztassa az önkormányzat. Az eredményes pályázatig viszont meg 
kell ismét bízni Juhász Lászlónét az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
 
Dr. Katona Miklósné: Miért nem vett fel az óvodavezető valakit az óvodapedagógusi állásra? 
Működhet így az óvoda? 
 
Zagyva Ferencné: Azért nem vett fel óvoda pedagógust, mert ki lett írva az óvodavezetői állás. Ha 
ezt valaki eredményesen pályázza meg, akkor három pedagógus lett volna, és valakit el kellett 
volna küldeni. Meg kellett várni az intézményvezetői pályázati határidőt. 
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Dr. Katona Miklósné: Mikor lett meghirdetve az óvónői pályázat? Miért működik az óvoda egy 
óvónővel?  
 
Zagyva Ferencné: Ezt majd az intézményvezető tudja megmondani. 
 
Dr. Katona Miklósné: Az óvoda mostanában nem számolt be. Kéri, hogy az októberi ülésen 
hallgassa meg a testület a beszámolót az óvoda működéséről. 

Zagyva Ferencné: Több kérdés, hozzászólás nincs, szavazásra teszi fel előbb Juhász Lászlóné 
intézményvezetői megbízását: 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Bükkszéki 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére kiírt 
pályázata eredménytelenül zárult, mivel nem volt pályázó. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 41.§ (7) bekezdésben kapott jogkörében eljárva, a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján  

Juhász Lászlóné (születési neve: Gembiczki Mária, szül. adatai: Szuhahuta,  
1957. 04.20. ) óvónőt 2015. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő 
időre megbízza Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményvezető, vezető óvónő 
feladatainak ellátásával. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás az eredményes 
intézményvezetői állás betöltéséig, de legkésőbb 2016. augusztus 15-ig szól. 
Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:  

besorolás szerinti illetménye összesen: 296.309 Ft 
magasabb vezetői pótlék: 64.067 Ft 

A Kjt. szerinti besorolása közalkalmazotti osztály 2., fizetési fokozat: 14. 
Következő magasabb fizetési fokozatba lépése: 2016. 01.01. 
Kulcsszáma: 6221422 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
kapcsán a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg.  

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  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
109/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 

1. Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Bükkszéki 
Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére kiírt 
pályázata eredménytelenül zárult, mivel nem volt pályázó. 

2. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 41.§ (7) bekezdésben kapott jogkörében eljárva, a pedagógusok előmeneteli 
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rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 24. § (1) bekezdése alapján  

Juhász Lászlóné (születési neve: Gembiczki Mária, szül. adatai: Szuhahuta, 1957. 04.20. 
) óvónőt 2015. augusztus 16. napjától 2016. augusztus 15. napjáig terjedő időre 
megbízza Bükkszéki Napköziotthonos Óvoda intézményvezető, vezető óvónő feladatainak 
ellátásával. Az ideiglenes intézményvezetői megbízás az eredményes intézményvezetői 
állás betöltéséig, de legkésőbb 2016. augusztus 15-ig szól. 

Havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:  

besorolás szerinti illetménye összesen: 296.309 Ft 
magasabb vezetői pótlék: 64.067 Ft 

A Kjt. szerinti besorolása közalkalmazotti osztály 2., fizetési fokozat: 14. 
Következő magasabb fizetési fokozatba lépése: 2016. 01.01. 
Kulcsszáma: 6221422 

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása 
kapcsán a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
Zagyva Ferencné: Most szavazásra teszi fel az intézményvezetői pályázat ismételt kiírását. 
 

Határozati javaslat:  

Bükkszék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bükkszéki 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezető feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot az 
előterjesztésben javasolt tartalommal kiírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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: helyettesítése idejére szóló, 2015.10.01.-2019.10.12-ig 
szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól: 2015.10.01.- 2019.10.12. 
 
A munkavégzés helye: 3335 Bükkszék, József Attila utca 2. 
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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: 2015. október 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 
 
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-
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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:2015. október 12. 
 
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  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
110/2015. (VIII.10.) 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 kiírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

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: helyettesítése idejére szóló, 2015.10.01.-2019.10.12-
ig szóló határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre szól: 2015.10.01.- 
2019.10.12. 
 
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. 



 9 

 
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: 2015. október 15. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 30. 
 
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:2015. október 12. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
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www.kozigallas.gov.hu 
Bükkszék Község honlapja 
Oktatási és Kulturális Közlöny 
 
III. Napirendi pont:  Egyebek 
 
Tanszersegély 
 
Dr. Katona Miklósné: A 2015. 08. 10-i ülésen kérte, hogy az iskolakezdési támogatás rugalmas 
kifizetés feltételeiről döntsenek. Átruházott hatásköre van a polgármesternek, hogy ezeket a 
tanszersegélyeket kifizethesse a kérelem beérkezését követően. 
 
Zagyva Ferencné: Az elmúlt évben 5.000.- Ft volt a tanszersegély összege, most is ezt a támogatási 
összeget javasolja a testületnek elfogadásra. Ha több kérdés és hozzászólás nincs szavazásra teszi 
fel a következő határozati javaslatot: 
 
Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásról szóló 
3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2.§ (2) bekezdése szerinti 
hatáskörében eljárva, a rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a tanévkezdésre való tekintettel 
rendkívüli gyermeknevelési települési támogatást nyújt azon családok részére, ahol gyermekek 
tanulnak a következők szerint:  

• Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás 
gyermekek részére 5000.- Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középiskolába 
járóknak egységesen 5000.- Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező felsőfokú, nappali 
tagozatos képzésben részt vevők számára 5 000.-Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középfokú 
tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű OKJ-s képzésben 
részesülőknek 5000.- Ft-ot ad.  

Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak az 
érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után maximum öt napon belül veheti fel. A kérelmek 
befogadásának végső határideje: 2015. október 31.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján átruházott hatáskörben 
az egyedi határozatokat hozza meg és írja alá. 

Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatosan 
 
 
S  z  a  v  a  z  á  s  
 
A képv i se lő - t es tü le t  döntéshoza ta lában  3  fő  ve t t  r ész t ,  melybő l  3  i gen  
szavazat ta l  a  képv ise lő - t es tü le t  az  a lább i  ha tároza to t  hoz ta :  
 
111/2015. (VIII.10.) önkormányzati határozat 

Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásról szóló 3/2015. 
(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (2) bekezdése szerinti hatáskörében 
eljárva, a rendelet 16.§ (1) bekezdése alapján a tanévkezdésre való tekintettel rendkívüli 
gyermeknevelési települési támogatást nyújt azon családok részére, ahol gyermekek tanulnak a 
következők szerint:  
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• Bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező általános iskolás 
gyermekek részére 5000.- Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középiskolába 
járóknak egységesen 5000.- Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező felsőfokú, nappali 
tagozatos képzésben részt vevők számára 5 000.- Ft-ot,  

• a bükkszéki bejelentett lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező középfokú 
tanulmányok befejezése után közvetlenül elkezdett, nappali rendszerű OKJ-s képzésben 
részesülőknek 5000.-Ft-ot ad.  

Az állami és nem állami képzés között nem tesz különbséget. A támogatást a tanuló csak az 
érvényes iskolalátogatási igazolás bemutatása után maximum öt napon belül veheti fel. A kérelmek 
befogadásának végső határideje: 2015. október 31.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján átruházott hatáskörben 
az egyedi határozatokat hozza meg és írja alá. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatosan. 
 
 
Több hozzászólás nem hangzott el, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Zagyva Ferencné 
polgármester 

 
 

Vígh Lászlóné 
jegyző 

 


