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

2012. február 27-i rendkívüli ülésén 
 
 
Testületi ülés helye: Beleznay kastély 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

   
Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa 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, majd ismerteti, hogy Rácz Zsolt és Szabó Gábor László jelezte távolmaradását.  
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
7 fő.  
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását, majd megállapítja, hogy 7 
igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

1. Felhatalmazás kérése a pályázattal összefüggő feladatok végrehajtására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Felhatalmazás kérése a pályázattal összefüggő feladatok 
végrehajtására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztésben olvasható okok miatt kellett 
rendkívüli ülést összehívni. Szükséges az Önkormányzatok és Hivatalok gazdálkodásának 
szétválasztása, ennek érdekében szükséges a határozat meghozatala.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
25/2012. (II.27.) sz. kt. határozat 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Önkormányzatok és hivatalaik 
gazdálkodásának szétválasztása miatti változások az európai 
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uniós társfinanszírozású projektekben” tárgyú tájékoztató 
levelét teljes terjedelemben megismerte. 

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatalát, hogy 
saját erőforrásból az alábbi pályázatok esetében a projekt 
fenntartási kötelezettséget teljesítse: 
KEOP-7.1.3.0/09-2010-0008 sz. "Bugyi Nagyközség kútvizeinek 
kezelése az ivóvízminőség-javítás érdekében" c. 
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0147 sz. Komplex 
egészségfejlesztési akció Bugyi Nagyközségben a település 
oktatási és kulturális intézményeinek bevonásával c. 
KMOP-4.5.1-09-2009-0018 sz. A szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások minőségének fejlesztése és javítása 
c.  
KMOP-2.1.1/B-09-2009-0035 sz. Bugyi Nagyközség belterületi 
úthálózatának fejlesztése c. 
KMOP-2.1.2-09-2009-0009 sz. Kerékpárút-hálózat fejlesztése 
Bugyi Nagyközségben c. 
ÁROP-3.A.1/A-2008-0014 sz. A Polgármesteri Hivatal 
szervezetfejlesztése Bugyi Nagyközségben c. 
KMOP-4.6.1-2007-0122 sz. Bugyi Nagyközség óvoda-
korszerűsítése c.  
KMOP-4.5.3-2007-0052 sz. Körzeti Orvosi Rendelő 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközségben c.  
KMOP-2.1.2-2007-0010 sz. Hivatásforgalmi kerékpárút 
fejlesztés Bugyi Nagyközség területén c.  

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatalát, hogy 
saját erőforrásból a KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 sz. 
Önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítése Bugyi 
Nagyközség polgármesteri hivatalában c.  

• projekt menedzsmenti,  

• projektadminisztrátori,  

• műszaki szakmai koordinátori  

• pénzügyi szakértői, könyvelési, adatrögzítési  
feladatokat teljesítse. 
 

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatalát, hogy 
saját erőforrásból az IKSZT 2060776501 sz. „Beleznay kúria II. 
ütem felújítása” 

• projektadminisztrátori,  

• műszaki szakmai koordinátori  

• pénzügyi szakértői, könyvelési, adatrögzítési   
feladatokat teljesítse. 
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5) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

jegyzőt, hogy a pályázatban résztvevő hivatali munkatársak 
pályázattal kapcsolatos kötelezettségeit írásba írja elő. 

   
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

          Szatmári Attila jegyző 

Határidő: 2012. február 29. 

 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Csizmadi László képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                            polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
  Csizmadi László 


