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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2012. október 31-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 8 fő 
jelen van.  
Ezt követően a Polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását a telefonon 
történt egyeztetés szerint és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület 
elfogadta azt. 
 
 

1. Javaslat járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Javaslat járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás késve 
érte el Bugyi települést, ma jön az államtitkár aláírni a szerződést, ehhez szükséges a testület 
jóváhagyó határozata.   
 
Szatmári Attila jegyző: Mint már ismeretes, Bugyi község Dabas járáshoz átkerült, ennek 
szervezése során 47 fős járási hivatal fog kialakulni, amelyből 42 főt a dabasi hivatal 
köztisztviselői, a többit Örkény és Újhartyán dolgozói adják. Az aláírások október 19-én 
megtörténtek, amelynek eredménye az volt, hogy Bugyin nem lett ügysegéd állás kialakítva, 
így a lakóknak minden esetben Dabasra kellett volna utaznia. Ezt jelezték a járási biztosok 
felé, hogy ügysegédre több szempontból is igényt tartanak, többek között hogy a Volánbusz 
közlekedési rendje miatt nem tudnak átjárást biztosítani Dabasra. A napokban telefonon 



 3 

megkereste dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott Nagy András Gábor alpolgármestert, hogy 
mégis lesz a településen kirendeltségi funkció, biztosítanak egy fő ügysegédet.  
A járási hivatal használati jogot fog kapni az ügyintézési munka végzéséhez szükséges dologi 
eszközökre. Ez tartalmazza még az iroda helyiséget, számítógépet, nyomtatót, papírt, stb. Az 
ügysegédek Dabasról fognak járni a Bugyi Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében, és 
az egyszerűbb ügyeket helyben lehet majd intézni a lakosoknak, ami az építéshatósági és 
gyámügyi feladatokat érinti. Bugyi község vonatkozásában a Hivatal létszámát nem érinti 
változás, nem innen lesz biztosítva az ügysegéd funkció. Amit változás érint, az 
építéshatósági jogkör, ami átkerül 2012. január 01-től járási szintre, így a két műszakis 
kolléga helyett egy főért még lobbiznak, helyben maradhasson az építéshatóságon 
szakember. A másik műszakis dolgozó munkahelyének megtartásához kaptak ígéretet, aki a 
járásban tölt majd be állást.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy milyen napokon fog jönni az ügysegéd?  
 
Szatmári Attila jegyző: Azokon a napokon érkezik, amikor ügyfélfogadási idő van Bugyin a 
Hivatalban. Jelenti ez a hétfő, szerda és pénteki napokat. Az még az elképzelései között van, 
hogy más-más napokon jöjjön az építéshatósági és gyámügyi ügysegéd, hiszen egy személy 
nem képes mindkét területen teljes tudás birtokában lenni, így egy személy nem töltheti be 
az ügysegéd szerepét.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik a járási hivatal létszámáról és összetételéről. 
 
Szatmári Attila jegyző: 47 főből 42 főt a Dabasi hivatal ad, a többit Örkény és Újhartyán 
település köztisztviselői teszi ki.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben a helyet és az eszközöket a Hivatal szolgáltatja az 
ügysegéd részére, érdeklődik, hogy ki milyen mértékben járul a költségekhez, illetve a 
felújítás és karbantartás mértékéhez? 
 
Szatmári Attila jegyző: Az üzemeltetés költségeiről egy későbbi részletes megállapodás 
kapcsán fognak tárgyalni a járással.  Elmondja, hogy hiányolta azt az előzetes egyeztetést 
Dabas részéről, amit más településekkel a gyáli járás megtartott.  
 
Somogyi Béla polgármester: Összegzésképp elmondja, ami a lakosság szempontjából fontos, 
nem kell Dabasra utazni ahhoz, hogy az ügyeket intézni tudják, hiszen elérték, hogy ügysegéd 
kihelyezésével megoldódik a helyben történő kérelmek leadása.  
Ami a Hivatal részéről fontos, a két építéshatósági munkatárs közül egy fő helyben 
maradhat, a másik személynek keresik a helyét a járáson belül, és lobbiznak az érdekében, 
hogy továbbra is legyen munkája.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az okmányirodai ügyintézés átkerül Dabasra?  
 
Szatmári Attila jegyző: Igen átkerül, Ócsa a gyáli járáshoz fog tartozni 2013. január 01-től, a 
bugyi lakosoknak Dabasra kell utazni okmányirodai ügyintézés céljából.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 minősített többségi igen szavazattal a Testület 
az alábbi határozatot hozta.   

                                                                 
179/2012. (X.31.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert a járási 
hivatal kialakításához szükséges megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Somogyi Béla                                                              Szatmári Attila  
                         polgármester                                                         jegyző 


