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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2012. július 26-i rendkívüli ülésén 

 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

   
Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Rácz 
Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mind 
a 9 fő jelen van. Javasolja, hogy az Ivóvízminőség-javítás közbeszerzési eljárásáról szóló 
napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó pontok közül, mert nem érkezett vissza az anyag, 
amit az energia központ értékel ki. 
Ezt követően szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendjét a meghívó és a szóban 
elhangzott módosítással és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület 
elfogadta azt. 
 

1. Előterjesztés a 2012. évi kitüntető díjak adományozásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Előterjesztés az orvosi ügyeletre kötött szerződés meghosszabbításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Előterjesztés a Napköziotthonos konyha külső – belső felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Alapító okiratának módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Előterjesztés tanyaprogram pályázat benyújtására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. A 2012. évi augusztus 20-i program ismertetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Jelzálogbejegyzés Bugyi Sportöltözőre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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8. Döntéshozatal az elkerülő út forgalmi rendjéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

9. A Bugyi Sport Egyesület Gördeszkás Szakosztály kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
10. Egyebek 

- Utca névtáblák kihelyezéséről 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés a 2012. évi kitüntető díjak adományozásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy a 2012. évi helyi 
kitüntető díjakra több javaslat is érkezett. Ezt követően ismerteti a Kulturális és Ügyrendi 
Bizottság javaslatát. A bizottság tagjai Énekes Sándor díjra két jelöltnek javasolják a kitüntető 
díj megítélést, de ehhez szükséges a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, 
valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
módosítása.  
A rendelet 14. §. (7) bekezdése értelmében a Bugyi Nagyközség Díszpolgára cím a Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”, kitüntető elismerésből évente egy 
adományozható.  
 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy mindkét személy megérdemli a díj 
adományozását, javasolja, hogy 2012.-ben kettő Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes 
Sándor Díj”-at adjanak ki. 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség 
Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet módosítását, mely 2012. évben két Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes 
Sándor Díj” adományozásáról és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a rendeletmódosítást 
elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 16/20112. (VII.30.) sz. rendeletét a 16/2005. (VI.13.)  
Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
módosítására. 
 

Az önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalta a 2012. évben adományozásra kerülő helyi 

kitüntető díjakra érkezett javaslatokat és az alábbiak szerint döntött: 
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Pamuk Katalin kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

112/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012 évben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at 
adományoz Pamuk Katalin részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 20. 

 
Kópiás Ferencné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

113/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012. évben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at 
adományoz Kópiás Ferencné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 20. 

 
Dr. Kuti Éva kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

114/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012 évben Bugyi 
Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes 
Díj”-at adományoz dr. Kuti Éva részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 20. 

 
Ifj. Bordás Sándor kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

115/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012 évben Bugyi 
Nagyközség Sportjáért Díj-at adományoz ifj. 
Bordás Sándor részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 20. 
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Szőke Sándor kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 

116/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012 évben az Év 
Vállalkozója Díj-at adományoz Szőke Sándor 
részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 20. 

 

2. Előterjesztés az orvosi ügyeletre kötött szerződés meghosszabbításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Kapacitáshiány miatt nem tudták a közbeszerzési eljárást 
lefolytatni, de beszélt Agócs Károllyal, a DELTA mentőszolgálat vezetőjével, akinek nincs 
ellenvetése, hogy 2012. december 31-ig meghosszabbítsák (változatlan tartalommal) az 
orvosi ügyeletre kötött szerződést.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

120/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Delta OKM-el 2010. július 8. napján központi orvosi 
ügyelet feladatellátásra 2012. július 31-éig kötött 
megbízási szerződést 2012. december 31. napjáig 
meghosszabbítja.  
 
Felhívja a Hivatalt, hogy a szerződés módosításáról 
szóló hirdetményt a Közbeszerezések Tanácsa felé 
küldje el.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

3. Előterjesztés a Napköziotthonos konyha külső – belső felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A 2012. évi költségvetésben szerepelt a felújítás, amire 4 millió 
forintot terveztek be. Az Önkormányzatnál dolgozó műszakis kollégák és két kivitelező 
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felvázolta az elvégzendő munkához tartozó költségeket. A két beérkezett ajánlatok jóval 
meghaladják azt az összeget, ami a költségvetésben szerepel. A másik problémát az okozza, 
hogy az egy hónapos leállásban, amit a konyha a nyári szünetben tart, már nem fér bele a 
felújítás. Ennek érdekében beszélt Terebessy Beatrix vezetővel, akitől azt a választ kapta, 
hogy megoldható az étkeztetés akkor is, ha abban az időben végzik a felújítást, amikor már 
üzemel a konyha.  
Várja a véleményeket, hogy magasabb összegben is (7.3 millió forint) elvégeztessék-e a 
felújítást.  
 
Csizmadi László képviselő: Összehasonlíthatatlan a két költségvetés, mivel műszaki 
tartalomban eltérnek, továbbá a két költségvetés között is egy millió forintos különbség van. 
Véleménye szerint meg kell nézni, hogy a betervezett 4 millió forintba milyen felújítási 
munkák férnek bele, nagyon soknak tartja a 7-8 milliós árat felújításra.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetért Csizmadi Lászlóval, meg kell határozni, hogy mi az amit 
mindenképp el kell végeztetni a felújítás során, és mi az, ami belefér a 4 millió forintos 
keretbe.  
 
Somogyi Béla polgármester: A költségvetés készítésekor a feladat nem volt megfogalmazva, 
mit kell elvégezni a felújításkor, a 4 millió csak becsült összeg volt. Amikor az árazás történt a 
vállalkozók részéről, látható, hogy csak az ablakok 2.6 millió forintba kerülnek, amihez még 
más kérdés is felmerül, ilyen pl. redőnyös legyen, vagy anélküli. Eltérések vannak a 
vállalkozóknál abban is, hogy a külső homlokzati színezést hogyan oldják meg, egyikük teljes 
lekaparást, a másik csak 2 mm-es felületi csiszolást javasol.  
Felmerül az a kérdés is, hogy egyértelműen meghatározzák az elvégzendő feladat nemeket, 
és kérjenek be meghatározott műszaki tartalomra árajánlatot? 
 
Csizmadi László képviselő: Az a véleménye, hogy az Önkormányzatnál dolgozó két műszakis 
szakember kiírhatja a műszaki tartalmat, és ehhez igazodva adjanak a vállalkozók árajánlatot.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pontos műszaki 
tartalomra vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta 
a testület. 
 
 

121/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Bugyi, Teleki u. 37. hrsz.: 
1423 alatti „Napközi konyha” épületére pontos feladat 
meghatározással, azonos műszaki tartalomra 
árajánlatot kér, majd ezt követően dönt a kivitelezőről.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
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4. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola Alapító okiratának 
módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen elhangzottak azok az indokok, ami miatt 
szükséges az alapító okiratot módosítani.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

122/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
 
1.Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a 
határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2. Felhatalmazza a Polgármestert az Alapító Okirat 
aláírására. 

3. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
intézkedések megtételére 

 

Határidő: 15 nap  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
122/2012.(VII.26.) SZ. ÖK. HATÁROZAT  MELLÉKLETE 

 
M Ó D O S Í T Ó  O K I R A T      

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 
8.§. (4) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a 10/2008. (II. 14.) sz. határozattal elfogadott Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

 

1. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi lép:  
„1.A költségvetési szerv megnevezése: Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

székhelye:  2347 Bugyi, Teleki u. 2. 

OM azonosítója:  032476” 
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2. Az Alapító Okirat 5. pontjának Alapfokú művészetoktatás szakfeladata helyébe az 

alábbi szöveg lép: 
 

„85203  Alapfokú művészetoktatás 
  
         852032              Képző és Iparművészeti ágban:  
                                   (1-8. évfolyam)/előképző 1-2., alapfok 1-6./ 
    - Képzőművészet tanszak 
    4. alapfokú évfolyamtól: 
    - Fém- és zománcműves tanszak 
    - Grafika és festészet tanszak 
    - Szobrászat és kerámia tanszak 
                                   Színművészeti- Bábművészeti ágban:  

                                   (1-8. évfolyam) /előképző 1-2., alapfok 1-6./  
    - Színjáték tanszak 
    -  Bábjáték tanszak 
         852031  Zeneművészeti ágban :                                   
                                   (1-8. évfolyam)/előképző 1-2., alapfok 1-6./ 
    - Pengetős tanszak (citera) 

    -  Népi fúvós tanszak (népi furulya)” 
 
3. Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„6. Az iskola befogadóképessége és feladatellátási helyenként felvehető 
maximális tanulólétszám: 450 fő” 
 

Bugyi, 2012. július 25.      S o m o g y i  B é l a  

       Polgármester 
 

5. Előterjesztés tanyaprogram pályázat benyújtására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy tavaly is benyújtották a tanyaprogram nevű 
pályázatot, akkor nem nyertek, hiszen az önkormányzatoknak sokkal korlátozottabbak a 
lehetőségei, előnyösebb helyzetben vannak a tanyatulajdonosok, gazdák, vállalkozók.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy három cégtől kértek árajánlatot, 
amelyből egy küldte meg.  A tavalyi kiírásnak megfelelő berendezési tárgyakra adják be a 
pályázatot, amely egy toló lap, vonólap, sózó berendezés, rézsűkasza, valamint egy MTZ 88-
as traktor.  
 
Somogyi Béla polgármester: A pályázat támogatottsága 90%-os, a beadási határidő 
augusztus 31. 
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További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

123/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az alföldi tanyák, valamint 
tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejlesztések támogatásáról 
[pályázat kódja: TP-1-2012] szóló 62/2012. (VI.29.) VM 
rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázatot nyújt 
be, a tanyás térségek külterületi földútjainak 
karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére.  

Pályázat összértéke: 11.570.970 Ft. Támogatási igény: 
10 millió Ft. Önerő: 1.570.970 Ft. Az önkormányzat 
önerőt az éves költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

6. A 2012. évi augusztus 20-i program ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Józsa László képviselő: Felolvassa az augusztus 20-i programsorozatot, majd kiegészíti a 
bizottság javaslatával, mi szerint a Körösfői testvértelepülésről vendégeket hív, akik részt 
vesznek a műsorban is.   
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

124/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi Szent István napi 
ünnepség programját elfogadja, és Körösfő, Nyárszó, 
Sárvásár település képviselőt az ünnepségre meghívja.  
 
Határidő: 2012. augusztus 10. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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7. Jelzálogbejegyzés Bugyi Sportöltözőre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Jó hírnek értékeli, hogy a Sportöltöző felújítására beadott 
pályázathoz hiánypótlást kértek az Önkormányzattól, nem pedig az elutasításról értesültek. 
Kérték, hogy részletesebb költségvetést állítson elő az Önkormányzat, továbbá amennyiben 
nyertes lesz a pályázat, akkor a használatba vételtől kezdődően 15 évre szóló 
jelzálogbejegyzéshez járuljanak hozzá a Magyar Állam részére. 
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

125/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 
testülete úgy dönt, hogy a megvalósítani kívánt „Öltöző 
rekonstrukció I. fázis” megnevezésű beruházás üzembe 
helyezését követő 30 napon belül hozzájárul ahhoz, 
hogy a Magyar Állam javára a beruházás üzembe 
helyezését követő 15 évre a folyósított támogatás 
mértékéig az 5/56 hrsz.-ú ingatlanra jelzálog bejegyzés 
kerüljön.  
 
Határidő: a határozat megküldésére 5 munkanap  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Döntéshozatal az elkerülő út forgalmi rendjéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy elkészültek az új fóliák a testület januári 
döntésének megfelelően, mely szerint kizárólag a Teleki – Ürbői utcán kikanyarodva 
fordulhatnak rá az elkerülő útra a teherautók, továbbá 20:00 - 8:00 óra között nem 
hajthatnak be a településre a 7.5 tonnát meghaladó járművek. Az anyagi tehervállalás 
kétfelé lett osztva a Magyar Közút és az Önkormányzat között. A napokban alakult ki a 
végleges forgalmi rend, ami a Bajcsy – Zs. utca aszfaltjának felfestésével befejeződött. 
Néhány napja felkeresték a bányavállalkozók, hogy a forgalmazás nagy része a hajnali 
órákban zajlik, amikor éppen nem hajthat be a teherautós. Kérték, hogy a jövőben is 5:00 és 
7:00 óra között a fuvarozás működhessen, más esetben forgalomkiesésre számíthatnak, a 
cégek el lesznek lehetetlenítve, kieshetnek a piacról, ami bezáráshoz is vezethet.  
Meg kell vizsgálni, hogy visszaállítható-e a régi behajtási rend, vagy a lakosság érdekét kell 
mindenekelőtt szem előtt tartani.  
Amennyiben hozzájárul a Testület a reggel 5:00 és 7:00 óra közti behajtáshoz, az újabb 
átcímkézés költéségét a vállalkozóknak kell viselni. 
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Rácz Zsolt képviselő: Azt tapasztalja, hogy a teherautó sofőrök kevés esetben tartják be a 
szabályokat.   
 
Somogyi Béla polgármester: Annyit lehet tapasztalni az elmúlt időszakban, hogy a 
napközbeni forgalom már csak töredéke az elmúlt évek forgalmához képest. Kora reggel 
lezajlik a szállítás java része, napközben már megoszlik a járműforgalom. Igazi megoldást a 
község tehermentesítésére csak az elkerülő út II. szakaszának megépülése jelentené, addig 
nem lehet a teherforgalmat teljes mértékben kizárni.   
 
Több hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen, 1 nem és 2 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület. 
 

126/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 
testülete úgy dönt, hogy az elkerülő út forgalmi rendjét 
a vállalkozókkal történt érdekegyeztető megbeszélés 
eredményeként megváltoztatja, mely szerint 20:00 - 
5:00 óra, továbbá 7:00 – 8:00 óra között tilos a 
településre a behajtás 7.5 tonna össztömeget 
meghaladó tehergépjárművel. 
A forgalmi rend kialakításával járó mindennemű 
költséget a vállalkozóknak kell viselni. 
Az új forgalmi rend betartásához az Önkormányzat kéri 
a rendőrségtől a fokozott ellenőrzést.  
 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

9. A Bugyi Sport Egyesület Gördeszkás Szakosztály kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: 2 évvel ezelőtt megkeresték a gördeszkás sportot űző fiatalok 
az Önkormányzatot, hogy próbáljanak meg pályát építeni számukra, ahol ezt végezhetik. 
Több lehetőséget is megvizsgáltak és kb. 7 millió forintos költséggel lehetne megépíteni azt a 
pályát, amit a fiatalok leginkább preferálnak (Dunaharaszti pálya mintájára). Legutóbbi 
megkeresés alkalmával megegyeztek abban, ha már sport, akkor lépjenek be a Bugyi Sport 
Egyesületbe, így mint gördeszkás szakosztály integrálódtak be. Továbbra is kérik, hogy 
keressenek számukra megfelelő helyet, ne a közterületet kelljen használni. Továbbá azt 
kérték, hogy egy meghatározott nagyságú aszfaltos vagy betonos terület, vagy a lakótelepi 
volt iskola épülete (amely fedett is, csak a közfalakat kellene kibontani), megfelelő lenne 
számukra. Ehhez a testületnek egy 20-30 milliós árbevételről kellene lemondani, mivel az 
épületet nem értékesíthetnék. Azt is megoldásnak látja, ha olyan utcákat ajánlanak fel 
sportolásra, ahol kevés a járműforgalom. Ilyen pl. a Peterdy utca, Almáskert utca.  
A Kazinczy Ferenc iskola intézményvezetője felajánlotta az iskola udvarán található aszfaltos 
kézilabda pályát a gördeszkások számára. 
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Szabó Gábor László képviselő: Utcát semmiféleképpen nem ajánlana fel gördeszkázás 
céljából.  
 
Csizmadi László képviselő: Kiskőrösön is működik gördeszkás egyesület, ahol önállóan végzik 
a gyerekek az ezzel járó összes feladatot, a szülők is kiveszik a részüket a munkából. Bugyin 
azt látja, hogy csak elvárják a segítséget, nem tesznek meg mindent az ügyük érdekében. 
Mindemellett az iskola udvarát megfelelőnek tartja a sporthoz.  
 
Bak Károlyné képviselő: Egyet ért a helyszínt illetően, az udvar zárt terület, a sportnak nem 
az utcán van a helye. A pályával kapcsolatban az a véleménye, a fiatalok is keressenek 
támogatókat, hogy az megépülhessen.  
 
Józsa László képviselő: Alapvető problémának azt tartja, hogy nincs állandó pálya a sporthoz. 
Amíg ez nem adott, addig nem fog zökkenőmentesen működni a sport.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

127/2012. (VII.26.) sz. k.t. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő 
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Sport Egyesület 
Elnökét és a Gördeszkás Szakosztály vezetőjét 
tájékoztatja arról, hogy 2012. augusztus 01. napjától 
közterületet nem használhatnak az említett sportra, 
ehhez felkínálják a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
területén található aszfaltos kézilabda pályát. 
A pálya használati rendjét az iskola vezetésével 
egyeztetni szükséges.  
 
Határidő: 10 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

10. Egyebek 
 

- Utca névtáblák kihelyezéséről 
 
Csizmadi László elnök: Jelezték felé, hogy még mindig nincs kint minden utcában az utcanév 
tábla, aki nem ismerős az új településrészen, nehezen talál el a megadott címre.  
 
Somogyi Béla polgármester: A táblák elkészültek, de még nincsenek az Önkormányzat 
tulajdonában. Tartozik a vállalkozó 5 térképpel, 3 zászlótartó rúddal, és több utcanév 
táblával. Lépni fognak annak érdekében, hogy a táblák kihelyezésre kerüljenek. 
 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
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Kmf. 
 
 

Somogyi Béla                                                             Szivósné Nagy Szilvia 
                      polgármester                                            igazgatási csoportvezető 


