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

2013. március 14-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
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: Szatmári Attila – jegyző 
          Török Anita – pénzügyi vezető 

              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Bálint Dezsőné - Óvodavezető 

 
Meghívottak: Buzek Menyhért - földtulajdonos 

Szatmári Kálmán - földtulajdonos 
Szőke Attila – Amatőr S.E. vezetője 
Simon Norbert - Sportoló 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van. Szabó 
Gábor nem jelezte, hogy nem tud jönni, így még várható az ülésre. 
 
A polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Somogyi Béla polgármester jelezte, hogy az Egyebekben szeretné tájékoztatni a Képviselőket 
a beruházások átgondolásáról a jelenlegi információi alapján, majd az Amatőr Sport 
Egyesülettől érkezett kérelemről kíván szólni.  
Nagy András Gábor alpolgármester szintén az Egyebekben szeretne a Diákönkormányzat 
Környezetvédelmi csoportjának megalakulásáról ismertetést adni.  
 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontokat elfogadta 8 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 

munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Buzek Menyhért és Buzek Menyhértné földút vásárlási kérelme 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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3. 039/4 út közös osztatlan tulajdonba kerülési kérelme   

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. 039/2 út közös osztatlan tulajdonba kerülési kérelme   

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Tájékoztató Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról  

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. Előterjesztés Vagyonrendelet módosítására 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
         Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
7. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervének elfogadása 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
8. 2013 évi Közbeszerzési terv elfogadása 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
9. Közbeszerzési eljárás indítása szennyvíztelep ügyében  

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

   
10. Dia-Ren Kft szerződésbontási kérelme 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
11. Köztisztasági rendelet módosítása 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
12. Szemétgyűjtési akció 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
13. Kerékpáros Közbiztonságért Egyesület támogatási kérelme 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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14. 01554/16 hrsz.-ú ingatlanrész földfelajánlási kérelme az Önkormányzat részére 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
15. Pályázat kiírása Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére  

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
16. Falugyűlés előkészítése 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
17. Előterjesztés SZMSZ módosítására 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
18. Előterjesztés Szociális rendelet módosítására 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
19. 2013. évi Teljesítményértékelési célok elfogadása 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
21. Kérelem Wass Albert szobor köztéri állítása iránt 

Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
22. Előterjesztés orvosi eszközök adás-vételéről 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
23. Széchenyi üdülőtelep átadása Délegyháza részére 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
24. Egyebek 

- A Föld órája 
- Beruházások újragondolása a jelenlegi információk alapján 
- Amatőr S.E. kérelme 
- Diákönkormányzat Környezetvédelmi csoportjának megalakulása 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint  
a két ülés végzett munkáról 

 
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, a beszámolóval a mai napon készült el, így nem 
biztos, hogy mindenkinek lehetősége volt elolvasni. Úgy gondolja, hogy eredményesebb, ha 
felolvassa a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót - mely a jegyzőkönyv 
melléklete -, majd ezt követően várja a véleményeket.  
 
Kiegészíti, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban volt értekezlet, 
melyen nem tudott részt venni. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Személyesen vett részt az értekezleten, de lényeges 
probléma nem merült fel sem a működéssel, sem a szolgálattal kapcsolatban.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  

 
35/2013. (03.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról-, valamint 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról készített 
beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: azonnal 

 

2. Buzek Menyhért és Buzek Menyhértné földút vásárlási kérelme 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 

Somogyi Béla polgármester: Köszönti Buzek Menyhértet és Szatmári Kálmánt, akik a 
napirendi ponttal kapcsolatban érintettek, ezért jelentek meg.  
Ismerteti, hogy a Gazdasági és Fejlesztési bizottság a napirendet megtárgyalta és két 
határozati javaslatot tett a Testület felé. Beszélt a Bozsik úrral és Buzek úrral egyaránt, majd 
azt gondolta, hogy olyan megoldást kell találni, amelyik mindhárom fél számára (Bozsik, 
Buzek, Önkormányzat) megfelelő. Ezt követően olyan határozati javaslat született, amely 
nem a bizottság javaslatát támogatja, majd ismerteti a határozati javaslat rövid tartalmát.  
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Az út az Önkormányzat tulajdonába maradna, majd az út két oldaláról a földtulajdonosok 
kialakítanák a kívánt útszélességet, melynek vállalják a telekalakítási költségét. Ezt követően 
készíttetik el az aszfaltos út tervét, melyben a pályázó az Önkormányzat lenne, hiszen így 90 
%-os támogatottságot lehet elérni, ellenkező esetben csak 50 %-ost. A 10 %-os önrészt az 
érintett tulajdonosoknak kell vállalni, mivel így kevesebb önrész hozzátételével meg lehet 
építeni az utat. Arról is lehet szó, hogy közösen adják be a pályázatot, ha a támogatás 
mértéke 70 %-os, akkor is a 30 %-os önrészt a földtulajdonosok fizetik meg.  
 
Buzek Menyhért – földtulajdonos: Úgy gondolja, mivel ők is adnak a földterületükből részt, 
így arányos tulajdoni részt szeretnének kapni az útból, nem beszélve a költségek 
átvállalásáról, ami lényeges összeget jelent.  
 
Somogyi Béla polgármester: Arra is gondolni kell, nem biztos, hogy a pályázat úgy is 
beadható, ha az út közös tulajdonban van. Az út a földtulajdonosoké lesz, csak ők fogják 
használni, még akkor is, ha a tulajdoni lapon az Önkormányzat szerepel. Attól nem kell 
tartani, ha a jövőben más lesz az Önkormányzat tagjainak összetétele, változás akkor sem 
történik, hiszen nem hoz döntést a Testület az érintett tulajdonos nélkül. Most is az a cél, 
közösen megtalálni a megoldást, ez a jövőben is így marad.  
Magán úton az aszfaltozás 6 méter szélességgel számolva 700 méter hosszúságon 50 millió 
forintba kerülne, hiszen ma nem lehet 12.000Ft/m2 ár alatt utat építeni. Jelenleg nem lehet 
100.000 ft alatt m3-ét megvenni az aszfaltnak, a településen három évvel ezelőtt 43.000 
forint/m3-ért vásárolták meg. 
 
Csizmadi László képviselő: A tanyát nem lehet arányában többért értékesíteni akkor sem, ha 
az út megépítése 50 millióba kerül. Mivel az utat értékesíteni nem lehet, úgy gondolja, hogy 
a tulajdoni aránynak nem szabad megváltoznia, az út nem kerülhet ki az Önkormányzat 
tulajdonából. Ha ezt a feltételt nem tudja elfogadni a két tanya tulajdonosa, akkor saját 
erőből kell megépíttetniük az aszfaltot.    
 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezi a Jegyző urat, közös arányú tulajdont lehet-e 
kialakítani az említett területen, mivel az út forgalomképtelen. Továbbá szükséges-e 
átminősíttetni? 
 
Szatmári Attila jegyző: Vagy forgalomképes ingatlanná kell alakítani, vagy más fajta 
átnevezéssel (kivett minősítéssel) kell ellátni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Továbbra is az a véleménye, hogy annál a megoldásnál kell 
maradni, amikor Önkormányzati tulajdonban marad az út, a pályázatot is így adják be, de a 
vázrajzok kialakításának költségeit, és az útépítéshez szükséges önerőt a tanyák és 
földtulajdonosok vállalják.  
 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
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36/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy hozzájárul a 041 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő 
saját használatú út ingatlanának - az út melletti vállalkozások 
működéséhez megfelelő szélességű– szomszédos ingatlanokból 
történő kiszélesítéséhez, azzal, hogy a kiszélesítéssel 
létrehozott ingatlan továbbra is önkormányzati tulajdonban 
marad. 
Az út szélesítéssel összefüggő változási vázrajzok 
elkészítésének, az  hatósági engedélyezések költségét az 
érintett tulajdonosoknak kell vállalnia . 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az útszélesítéssel összefüggő okiratok aláírására. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  

 
37/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy földút szilárd burkolattal történő ellátására irányuló 
pályázat megnyílása esetén – a tulajdonosok 
költségvállalásával – a már kiszélesített 041 hrsz-ú 
önkormányzati útra a pályázatot benyújtja.  
 
A pályázat benyújtásával összefüggő költségeket, műszaki 
terveket és önerőt az érintett tulajdonosoknak kell vállalnia. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

3. 039/4 út közös osztatlan tulajdonba kerülési kérelme 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó jelezte érintettségét a 3. és a 4. napirendi pontban, így nem 
kíván részt venni a szavazásban. 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet, személy szerint is 
támogatja a bizottság határozati javaslatát, mi szerint kerüljön magántulajdonba az út. Egy 
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kérdés nyitott maradt, az ár. Körüljárta a témát, érdeklődött a szántóföldek áráról, és azt 
javasolja, hogy 100.- forint/m2–es áron történjen az értékesítés.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

38/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 039/4 helyrajzi számú, 
1238 m² nagyságú „saját használatú út elnevezésű 
beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes ingatlanná minősíti át. 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó nem vett részt a szavazásban.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

39/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 
039/4 hrsz-ú 1238 m² nagyságú „saját használatú út 
elnevezésű beépítetlen ingatlan” megnevezésű 
ingatlant bruttó 100.-Ft/m2 vételárért Pintér Tibor 
(Bugyi Rákóczi u. 13) Szatmári Réka (Bugyi Kossuth L 
u. 47) Szatmári Emese (Bugyi, Kossuth L u. 47) 
Szatmári Kálmán (Bugyi Kossuth L u. 47) Buzek 
Menyhért (Bugyi Borzaspuszta 2) Kecskés Ferencné 
(Bugyi Csokonai u. 4) kérelmezők részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az eladással összefüggő okiratok 
aláírására. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó nem vett részt a szavazásban.  
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4. 039/2 út közös osztatlan tulajdonba kerülési kérelme 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: Tartalmilag ugyanarról van szó, mint az előző napirendnél, így 
nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 

40/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 039/2 helyrajzi számú, 451 
m² nagyságú „saját használatú út elnevezésű 
beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes ingatlanná minősíti át. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó nem vett részt a szavazásban.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

41/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 
039/2 hrsz-ú 451 m² nagyságú „saját használatú út 
elnevezésű beépítetlen ingatlan” megnevezésű 
ingatlant bruttó 100.-Ft/m2 vételárért Szatmári Réka 
(Bugyi Kossuth L u. 47) Szatmári Emese (Bugyi, 
Kossuth L u. 47) Szatmári Kálmán (Bugyi Kossuth L u. 
47) Buzek Menyhért (Bugyi Borzaspuszta 2) 
kérelmezők részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a z eladással összefüggő okiratok 
aláírására  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó nem vett részt a szavazásban.  
 



 10 

5. Tájékoztató Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény 
 pénzforgalmi alakulásáról 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Rácz Zsolt képviselő: Felvetette a bizottsági ülésen, hogy a beszámolóban szerepeljenek a 
lakossági befizetések ugyanezen kötvény esetében, kerüljön kimutatásra, hogyan alakul, 
milyen terhet ró a kötvény az Önkormányzat költségvetésére.  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen a kettő összefüggésben van, a jövőben 
szerepeltetni fogják a lakossági kimutatást.  
Jelen pillanatban annyi tájékoztatást tud adni, hogy 2012. decemberében időarányosan 32 
millió volt a befizetési hátralék.  
A cégek is fel lettek szólítva, hogy fizessék be az elmaradt kötelezettségüket, komolyabban 
kell venni a jövőben a késedelmes pénzek beérkezését.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

42/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 
által kibocsátott kötvény 2013. február 
28. napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja és a következő negyedévi 
beszámolótól kezdődően kimutatásra 
kerül a kötvényt érintő lakossági 
befizetés. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6. Előterjesztés Vagyonrendelet módosítására 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
         Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a rendelet mellékletében még vannak 
pontatlanságok, de utána néztek milyen módszerrel oldják meg a problémát, majd úgy 
döntöttek, hogy az eredeti módosítással elfogadják, ezt követően egy alapos kontroll alá 
vetik.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, majd 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 7/2013. (III.20.) sz. önkormányzati rendeletét 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

7. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervének elfogadása 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja 
a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

43/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja az 
önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét. 

 
Határidő:azonnal 
 Felülvizsgálni: 2015. április 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. 2013 évi Közbeszerzési terv elfogadása 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Szatmári Attila jegyző: Ami hiányzik a táblázatból, az a Napköziotthonos konyha 
felújításához tartozó kifizetés határideje. Amennyiben nyáron építik meg a konyhát és 90 
napos határidővel fizetik ki a kötelezettséget, a határidőt novemberre kell tervezni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Legkésőbb augusztus 31-én be kell fejezni a munkát, amit még 
követ a takarítás, hiszen szeptember első hetétől a gyerekeknek étkezni kell. Ehhez az 
időponthoz kell kalkulálni a kifizetés határidejét is.  
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Szatmári Attila jegyző: Ebben az esetben a szerződés teljesítésének határidejét kell beírni, 
javasolja az augusztus 31-ét, a feladási határidőt előre hozzák, ide az áprilist javasolja.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 

44/2013 (III.14.) Kt határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét- amely az előterjesztés mellékletét képezi - 
megtárgyalta és elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 
 

9. Közbeszerzési eljárás indítása szennyvíztelep ügyében 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy annak a feltételnek kell teljesülni, hogy a 
második fordulót megnyerjék a pályázaton, ami a kivitelezésre irányul. Részt kell venni az 
előkészítő munkában, továbbá az előkészítő szakaszban számolható el a kiválasztás költsége. 
Ismerteti, hogy a táblázat második sora tartalmazza a második szakaszra kiválasztható 
projektmenedzsernek a kiválasztási közbeszerzési díját és a Fidic mérnök kiválasztásának 
díját, ami még nem az Ő díjuk, az majd a kivitelezésnél közben lesz projektmenedzser.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

45/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  
“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú 
projekt keretén belül Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódó, 
feltételes közbeszerzés végleges ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját és megbízási szerződés tervezetét megismerte és 
az abban foglaltakat jóváhagyja. 
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  
“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú 
projekt keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése a 
KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódó, feltételes 
közbeszerzés végleges ajánlattételi felhívását, dokumentációját és 
megbízási szerződés tervezetét megismerte és az abban foglaltakat 
jóváhagyja. 

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fent 

nevezett, a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerint indítandó, 
feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatására felkéri a kiválasztott 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót.  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzéssel 
összefüggő okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

46/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a “Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és 
telep bővítése” tárgyú projekt keretén belül a  

� Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése,  
� FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése  

                                                tárgyban kiírt közbeszerzés eljárás Bírálóbizottság tagjainak 
választja: 

 
� Szatmári Attila  Jogi szakértő 
� Török Anita  pénzügyi szakértő és  
� Bukovszki Pál műszaki szakértő 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
 Határidő: 30 nap 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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10. Dia-Ren Kft szerződésbontási kérelme 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen arról döntöttek, hogy megnézik a villanyóra 
mekkora teljesítményű, ami jelenleg a bérlő nevén van.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Arra van lehetőség a bérleti szerződés felbontása után, hogy 
az Önkormányzat átadás-átvétellel átveszi a villanyórát a nevére, vagy a bérlő lemondja a 
nevéről.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, amennyiben 32 Amper, vagy az alatti, akkor nem 
tartják meg a villanyórát.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  
szerződésbontásról szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 

47/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a DIA-REN-FARM Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-
vel (képviselő neve: Pokornyikné Módra Júlia Etelka, székhely: 
2347 Bugyi, Új utca 63.) 2012. október 01-jén az önkormányzati 
tulajdonban lévő 2103/95-96-97-98 hrsz-ú önkormányzati 
területekre megkötött ingatlan bérleti szerződést  

közös megegyezéssel megszünteti. 
a kérelmező által vállalt kötelezettségekkel: 
- az ingatlanon végzett beruházásokkal kapcsolatban igényt az 
Önkormányzattal szemben nem támaszt, ezen beruházások 
kizárólag a Dia-Ren Farm Kft.-t terhelik; 
- az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanon 
létesített felépítmények és műtárgyak fennmaradjanak, azok 
elbontására a Dia-Ren Farm Kft. nem köteles, és azokkal 
kapcsolatosan az Önkormányzat vele szemben igényt nem 
érvényesít; 
- A Dia-Ren Farm Kft. vállalja, hogy a szerződés megszüntetésétől 
számított 1 éven belül rendszeresen rekultiválja (értsd. 
Letárcsázza, gyommentesíti) a területet, a gyom elterjedésének 
mértékétől függő gyakorisággal; 
- a bérleti szerződés alapján a fent írt ingatlanok a cégjegyzékben 
telephelyként kerültek feltüntetésre, melynek törlésére a Dia-
Ren Farm Kft. kötelezettséget vállal.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
fenti feltételekkel a bérleti szerződést megszüntető okiratot 
aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap. 
 

 
 

11. Köztisztasági rendelet módosítása 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

       Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
 
 
Szatmári Attila jegyző: A jelenlegi szolgáltatás gyakorlati szolgáltatását tartalmazza a 
rendelet-tervezet, melyben ki van emelve az üres ingatlanokra vonatkozó eljárási szabály.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Érdeklődik, hogy azon vállalkozók, akik vállalkozási 
tevékenységet végeznek, de a munkájuk nem jár együtt plusz hulladék keletkezéssel, azok 
köthetnek –e lakossági  szerződést, vagy csak mint közület? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Természetesen, azon vállalkozók, akik otthon végeznek 
vállalkozást és a munkájuk nem jár együtt hulladék keletkezéssel, nem kötelezhetők közületi 
szerződés megkötésére.  
 
Szatmári Attila jegyző: Az Önkormányzat kötelezettsége a lakossági hulladékszállításra 
vonatkozik, a gazdálkodó és vállalkozók részére az Önkormányzat nem ír elő szabályokat.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, majd 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 

 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 8/2013. (III.18.) sz. 
önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 10/2007. 
(VIII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
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12. Szemétgyűjtési akció 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen szó volt róla, hogy a Föld napja április 12-én 
lesz, de a gyűjtést másnapra, 13-ára szervezik, hiszen az OBO Bettermann Kft. dolgozói is 
részt vesznek benne, akik idén is számítanak az Önkormányzat szervező segítségére.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

48/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt által szervezett 
Szemétgyűjtési akciójában részt kíván venni, de azt Föld 
Napjától eltérő időpontban 2013. április 13. napjára szervezi 
meg.  
 
Felkéri Somogyi Béla polgármestert, hogy a Magyar Közút az 
akció idejére felajánlott   
� térítés nélkül biztosított kesztyű  
� láthatósági mellényt,  
� a szemét összegyűjtéséhez műanyag zsákot,  
� az összegyűjtött hulladék elszállításáról   
 
segítséget az április 13-i  napra is biztosítsa.  
 
Határidő: 2013. április 13.  
 Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 

13. Kerékpáros Közbiztonságért Egyesület támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: Az előterjesztés és a bizottság javaslata egyaránt olvasható, a 
bizottság megtárgyalta a napirendet és nem javasolja a támogatást megszavazni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 



 17 

49/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kerékpáros Közbiztonságért Egyesület 
(2200 Monor Veres Pálné u 11) támogatási kérelem 
iránti kérelmét megtárgyalta és nem kíván 
támogatást nyújtani az Egyesület részére.  
 
Határidő: 30 nap 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

14. 01554/16 hrsz.-ú ingatlanrész földfelajánlási kérelme az  
Önkormányzat részére 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a felajánlási kérelemről szóló 
előterjesztést és úgy döntött, hogy az Önkormányzat segít közreműködni azokkal a 
tulajdonosokkal, akikkel közös osztatlan tulajdonban van a földterület. Az Önkormányzat 
megköszöni a felajánlást, de nem kéri az ingatlant.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

50/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Solymosi Jánosné 6096 
Kunpeszér Kossuth L u. 11 szám alatti lakos tulajdonát 
képező 01554/16 hrsz-ú 9554 m² összterületű, szántó 
ingatlanból Solymosi Jánosné tulajdoni részét (54/994 
tulajdoni hányad) 519 m² elfogadni nem kívánja. 

Felkéri Somogyi Béla polgármestert, közreműködjön 
abban, hogy az érintett földterület tulajdonosait 
megkeresse, a résztulajdon értékesítése miatt. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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15. Pályázat kiírása Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy mikor kell közzétenni a pályázatról szóló közleményt 
és kinek a feladata?  
 
Szatmári Attila jegyző: Az álláshely meghirdetése Oktatási Közlönyben és a Közigazgatási 
Szolgáltató Központ honlapján egyaránt elektronikusan a jövő héten kerül közzétételre az 
Önkormányzat által.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

51/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár „IKSZT” 
igazgatói álláshelyére 5 év határozott időre. 

Az álláshely betöltésének feltétele: 

- 18. életév betöltése, 

-  büntetlen előélet, 

- magyar állampolgárság, 

- felsőfokú közművelődési végzettséggel és 
szakképzettséggel, vagy  nem szakirányú egyetemi 
végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri 
szakvizsgával, 

- legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

- juttatás, vezetői pótlék: a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. Tv. Végrehajtásáról  a művészeti,   a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendelkezéséről szóló 150/1992./XI.20./Korm.sz. rendelet 
szerint.  

- Az álláshely betölthető: 2013. július 1. 

- a megbízás határozott ideig 2018. június 30-ig szól, 

- a pályázat  benyújtásának határideje: Az Oktatási 
Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap, 

- A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat 
benyújtását követő 30 nap, 

 



 19 

- A pályázatot Somogyi Béla polgármester részére zárt 
borítékban 2 példányban kell benyújtani. A borítékra feladó 
megjelölése  nélkül  kell feltüntetni: „Pályázat a Bessenyei 
György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére”. 

- A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó: 

Személyes adatait, életútját és szakmai  gyakorlatát 
bemutató önéletrajzát, iskolai végzettséget, képzettséget 
igazoló okiratok hiteles másolatát, a betöltendő 
munkakörrel kapcsolatos szakmai elképzelések vázolását, 3 
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, adatkezelési 
nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők 
a pályázat tartalmát megismerhetik. 

 

 Határidő: pályázat kiírására 3 nap 

 Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

16. Falugyűlés előkészítése 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a Falugyűlés időpontjának az április 16-át jelölte 
meg, várja a további javaslatokat.  
 
Vélemény, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

52/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2013. április 16.-án 
(kedden) 18 órakor Falugyűlést tart a Bessenyei 
György Művelődési Házban.  
Vitaindító napirendek: 
- tájékoztató az önkormányzati munkáról 
- folyamatban lévő pályázatok és várható 
fejlesztések 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. április 
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17. Előterjesztés SZMSZ módosítására 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, majd 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 9/2013. (III.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III. 16.) számú rendelet módosítására 

 

18. Előterjesztés Szociális rendelet módosítására 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mivel számos feladatot, munkakört elvittek a Járási 
Hivatalba, lehet-e már tudni, hogy a Bugyi Hivatalban lesz-e ügysegéd kirendelve?  
 
Szatmári Attila jegyző: Kértek ügysegédet, de a legutóbbi megbeszélés után, mely a járási 
hivatal vezetőjével történt, még semmi biztos információjuk nincs arról, hogy lesz kirendelve 
ügysegéd.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, majd megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 10/2013. (III.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006. (II. 13.) 
számú rendelet módosításáról 

 

19. 2013. évi Teljesítményértékelési célok elfogadása 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy van –e változás a korábbi évekhez képest, ami a célok 
jövőbeni megfogalmazásában szerepel? 
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Szatmári Attila jegyző: Az előterjesztésben szerepelő vastagon szedett bekezdések eddig 
nem voltak, most kerültek a kiemelt célok közé. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

53/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri 
Hivatal köztisztviselőinek 2013. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 
célokat az alábbiakban határozza meg: 

 
KIEMELT CÉLOK: 

 
      1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 

a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- és 
bizottsági munka teljesítése.  

b) A képviselő-testület és bizottságai részére biztosítani kell az előterjesztések és 
más döntéshez szükséges anyagok SZMSZ-ben foglaltak szerinti időben történő 
elkészítését és pontos kiküldését  

 
c) Intézkedést igénylő képviselő-testületi, bizottsági döntések pontos és határidőre 

történő végrehajtása  
 
d) Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.. törvényben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a 
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük 
biztosítása.  

 

e) A Képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésekor a papír alapú 
adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus adatforgalom növelése. 
A Portál minél szélesebb körű használata 

 
f)  Az Önkormányzat munkájáról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása. 
 
g) Az új önkormányzati törvényből, valamint egyéb jogszabályváltozásokból 

eredő önkormányzati feladat- és hatáskörök változására való felkészülés, 
helyi jogalkotási, deregulációs feladatok végrehajtásában hatékony 
közreműködés feladatok, javaslatok megtétele 

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
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a) A közigazgatás átszervezésével, az átkerülő önkormányzati/államigazgatási 
feladatok átszervezésével/átadásával kapcsolatos feladatokban történő 
közreműködés 

b) A járási rendszer kialakításából adódó átkerült feladatok  esetében is továbbra 
is segíteni kell az állampolgárok számára a helyben történő hozzáférés 
biztosítását (nyomtatványok, kérelmek biztosítása, átvétele)  

 
 b)  Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok határidőre 
történő szakszerű és jogszerű ellátása. 

c) Az ügyfelek teljes körű törvény szerinti tájékoztatása és felvilágosítása az őket 
érintő eljárásokról. 

d) Az elektronikus kapcsolattartás növelése a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
szervezeti egységénél.  

 
e)   Törvényes és ügyfélbarát ügyintézés törvényes színvonalának  emelése   oly 

módon, hogy az  I. fokú határozatok, írásbeli- és szóbeli tájékoztatók       
tartalmilag és formailag  a döntés  minden jogi elemére      térjenek ki. A II. fokú 
eljárás alá került ügyek esetében ne kerüljön sor a döntést megsemmisítő vagy 
az új eljárás lefolytatására kötelező döntésre. 

e) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok 
betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések 
mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes 
jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói gyakorlat 
megismerésére, elsajátítására. 

f)  A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos lehetőségek  
figyelembevételével a minél hatékonyabb ügyintézés biztosítása. 

g) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése,  pontos 
végrehajtása és ellenőrzése. 

h)   A szociális  segélyezési  rendszer  átalakításából  adódó feladatok elvégzése 
(helyi lakásfenntartási támogatás, családi pótlék folyósításának  felfüggesztése, 
szüneteltetése) 

 i) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy  az önkormányzatnál 
meglévő  segélyezési lehetőségeket,  hozzájutásának feltételeit megismerjék. A 
döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra kerüljenek.  

j)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését  ez 
irányú  szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel  kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb színvonalon 
tudják végezni munkájukat. 

k)  A közterület-felügyelő  munkájának segítése a jogi lehetőségek mind teljesebb 
feltárásával a  hivatal  köztisztviselői részéről.   

l)   Fel kell készülni a járási hivatalok létrehozásából eredő belső hivatali szervezeti 
struktúra átalakítására 

m) A fogyatékos vagy bármely más okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek 
kiemelt segítése az ügyintézés során.  
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n) A jogszabályok nagy mennyiségű változására tekintettel valamennyi rendelet 
és belső dokumentum (utasítások, szabályzatok, hivatali és általános 
folyamatok, bizonylati dokumentumok) felülvizsgálata és módosítása. 

o) Egyszerűsített honosítási kérelmek gyors feldolgozása, illetve állampolgári 
eskütételek ünnepélyes lebonyolításának megszervezése, és az azt követő 
adminisztrációs feladatok pontos ellátása  

p) Az állampolgárok jogkövető magatartásának biztosítása, elsősorban a  
        megelőzést célzó tájékoztatás, felvilágosítás javításával. 

 

           3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos célok 
        a)  Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     az 

európai uniós pályázatokra. 
b) A pályázatokkal, elnyerhető források felhasználásával kapcsolatos minél több 

pályázat előkészítése és benyújtása .  
c)  A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési 

eljárások soron kívüli ügyintézése   
d) Az önkormányzat által meghirdetett járdaépítési programmal kapcsolatos 

teljes körű tájékoztatás és segítés megadása a lakosság részére (pontos 
információ, gyors műszaki segítség) 

e) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 
elősegítése,  a folyamatos információ-áramlás biztosítása. 

f) az önkormányzat ingatlan vagyonkataszterének kezelése, a 
vagyongazdálkodással kapcsolatban felmerülő adminisztrációs feladatok 
ellátása – nyilvántartás, leltározás, készletgazdálkodás, selejtezés előkészítése 
és végrehajtása. 

 
 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és pontos 

végrehajtása: 
 

                     a)  Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, 
kezelése és hatékony felhasználása.   

                     b)   Az önkormányzat gazdasági működésének elősegítése  érdekében fejlesztési 
célú  hitel, valamint  kötvénykibocsátás lehetőségének megvizsgálása, 
előkészítése.   

   c)  Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek  
                     takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének folyamatos  
                     ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása. 

 
  d)  A helyi adó, csatorna közműfejlesztési hozzájárulás, mezőőri járulék, lakossági és 

közületi hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedés hatékonyságának 
javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei, cél továbbá minél több 
sikeres behajtási eljárás lefolytatása 

 
e) A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának emelésével, az 

adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei. A 
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kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási cselekmények elindítása 
és folyamatos figyelemmel kisérése az előirányzott adó és adóbevételek 
realizálása érdekében  
 

f) A megváltozott államháztartási törvény és annak végrehajtására kiadott 
kormányrendelet alapján a költségvetés tervezésének, és végrehajtásának, a 
könyvvezetés és a beszámolás rendszerének átalakítása az önkormányzat, a 
hivatal és az intézmények tekintetében. 

 
g) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai támogató 

tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények gazdálkodási, pénzügyi és 
könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és intézmények között létrejött 
együttműködési megállapodás alapján  

 
h) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel elő 

kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások megtartását   
 

            5)  Együttműködés erősítése  
 

 a) A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületével megfelelő együttműködés 
és kapcsolattartás kialakítása. 

b) az önkormányzati feladatok ellátása terén 
                c) A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés erősítése 

és folyamatos koordinálása. 
d) A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti       

szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és tevékenységük 
fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: Egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása: 2013. március 31. 

 
 

20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a Polgármesteri Hivatal beszámolóját megtárgyalta, 
elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Megkérdezi, miből adódik, hogy a 2012-as évben kevesebb lett az 
ügyiratforgalom az előző évhez képest? 
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Szatmári Attila jegyző: Válaszában elmondja, hogy csökkenés nem mondható, csupán előző 
évben a Viziközmű Társulat megalakulásával több lett az iktatandó ügyirat, ami már 2012-
ben nem jelentkezett.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

54/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Szatmári Attila –jegyző  
Határidő: azonnal 

 
 
 

21. Kérelem Wass Albert szobor köztéri állítása iránt 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a bizottság véleménye az előterjesztés 
határozati javaslatában olvasható, mi szerint a szobor állításáról nem dönt a Testület, ennek 
érdekében ad hoc jellegű bizottság felállítását javasolja, amelyhez várja a tagokra történő 
jelölést.  
 
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, hogy meghívásos jelleggel a civil szervezetek vezetőit, 
továbbá az intézmények vezetőit értesítik és delegálni fogják a bizottságba.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Személy szerint nem támogatja a szoborállítást.  
 
Józsa László képviselő: Lakossági kezdeményezés van a szoborállítás ügyében, hiszen egy 
szegedi lakostól érkezett a beadvány, aki a szoborállításhoz a dologi részt teremti meg. 
A bizottságba tagoknak javasolja:  
Az intézmények vezetőit, az egyházak képviselőit, a Bugyelláris Egyesült elnökét, és mint a 
Művelődési Ház igazgatója, személyesen is szeretne részt venni a bizottságban.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
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55/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a felajánlott Wass Albert 
szobor köztéren történő elhelyezés iránti kérelem 
vizsgálatára ad hoc jellegű bizottságot állít fel, mely 
tagjának felkéri:  
 
Németh Mihályné - Intézményvezetőt 
Andó János – Tagintézmény-vezetőt 
Bálint Dezsőné - Óvodavezetőt 
Pintér Ildikó – Bugyelláris Egyesület elnökét 
Józsa László – Műv. Ház igazgatót 
Ország Tibor – Plébánost 
Barta Károly – Lelkipásztort 
Viola Gáborné – Nyugdíjas Klub vezetőjét 
 
A bizottság feladata, hogy a 2013.áprilisi soros ülésre 
tegyen javaslatot a Képviselő-testület felé a szobor 
elfogadására, elhelyezésére alkalmas hely 
kijelölésére. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. április 10. 
 

22. Előterjesztés orvosi eszközök adás-vételéről 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

56/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
háziorvosi szolgálat tárgyi eszközeinek 900 000,- Ft+áfa 
összegű értékesítésével egyetért és egyben hozzájárul a 10 
havi részletfizetéshez.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármester az adás-vételi szerződés megkötésére az 
alábbi eszközök vonatkozásában: 

- vérnyomásmérő 3 db leltári száma: 637,636,635 
- szekrény 3 db leltári száma: 634,633,632 
- nyomtató 2 db leltári száma:631,630 
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- defibrillátor 1 db leltári száma: 01901 
- komplett számítógép+program 1 db leltári száma: 01902 
- szék 3 db 
- vegyes műszerek: sterilizátor, EKG, orr leszívó, sürgősségi 

táska, intubátor, akkumulátor 
 
Határidő:azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

23. Széchenyi üdülőtelep átadása Délegyháza részére 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági bizottság megtárgyalta a napirendet és úgy 
döntött, hogy átadja az előterjesztésben szereplő részt Délegyháza Önkormányzata részére.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

57/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata kinyilvánítja 
szándékát, hogy a határozat 1. mellékletében kék és 
sárga színnel jelölt területet átadja Délegyháza 
Önkormányzata részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a terület átadásával 
kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalásokat 
Délegyháza Képviselő-testületével. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 

24. Egyebek 
a) A Föld órája 

   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 

Somogyi Béla polgármester: Az a véleménye, ha a közvilágítást nem tudják lekapcsolni 
közlekedésbiztonsági okok miatt, akkor az épületek megvilágításának kikapcsolásával nincs 
értelme kapcsolódni az akcióhoz.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
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58/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Föld Órája 2013. március 
23-án megrendezendő akcióban szervezetten nem 
kíván részt venni.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

b) Beruházások újragondolása a jelenlegi információk alapján 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy négy komoly beruházás van 
betervezve a költségvetésbe, amelyeket szeretnének a 2013-as évben megvalósítani. Ezek a 
következők: a tornaterem felújítása 70-75 milliós tervezett költséggel, amelyhez 20 millió 
forintot nyerhetnek pályázaton, folyamatban van a tájház építése, amelynek költségeit 
visszakapják a Bugyelláris Egyesületen keresztül, de júniusban az Önkormányzatnak azt ki kell 
fizetnie. Annak az időpontja még nem ismeretes, hogy mikor kapják vissza ezt az összeget. A 
nyár folyamán meg kell építeni a Napköziotthonos Ebédlő épületét, amely összege bruttó 28 
millióba kerül, továbbá nincs támogatási összeg sem hozzá. Még egy pályázat be van adva, 
ami a sportöltöző újjáépítésére vonatkozik, a legutóbbi legkevesebb tervezői költséggel 
számítva is 55 millió forint, amihez 10 millió támogatást a 2012-2013-as évre kapnak és 7 
millió forintot a 2013-2014-es évre. Mindezt nagyon nehezen tudják megvalósítani, az is 
előfordulhat, hogy egy önkormányzati ingatlant értékesíteni kell az idei évben. Próbáltak 
megoldásokat találni, hogyan is lehetne megvalósítani a sportöltöző újjáépítését és ahhoz az 
információhoz jutottak, hogy az is valószínű, hogy az új sportcsarnok megépítésére nagyobb 
esélye van az Önkormányzatnak.  
Mivel az öltözőre nagy szükség van, felvetődik a kérdés, hogy mégis azt építsék meg, 
meghagyva az épületet, mert egy esetleges új sportcentrum megépítésével olyan közelségbe 
kerülnek az öltözők, hogy a sportcentrum használhatná ezeket az öltözőket.  
Amennyiben a sportöltöző újjáépítését megkezdik és igénybe veszik a 17 milliós támogatást, 
akkor nem adhatnak be sportlétesítményre más pályázatot. Ráadásul nincsenek tervek sem 
készíttetve sportcsarnokra, ezt is el kellene kezdeni, amennyiben úgy döntenek, hogy 
lemondanak a 7 milliós támogatási összegről és helyette sportlétesítményre adják be a 
pályázatot.  
Azt még tudni szükséges, hogy a Tájház és a Tornaterem kb. egy időben fog elkészülni. 
Amennyiben a kifizetés egy időben merül fel, a költségek kifizetése már meghaladja az 
Önkormányzat anyagi kereteit.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A Tájház és a Sportcsarnok megépítésében már korábban döntöttek. A 
csarnokra már több éve ráfért volna egy hasonló felújítás, mint amit most szeretnének 
elvégeztetni. Nem kockáztatná a felújítást egy bizonytalan majdan megépülő 
sportlétesítményért, amelynek üzemeltetése a jövőben akár anyagi nehézségeket okozna az 
Önkormányzatnak. 
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Somogyi Béla polgármester: Azt a lehetőséget is meg kell vizsgálni, hogy a csarnok 
felújítására megnyert pályázathoz a 20 millió forintból mit lehet megvalósítani, hiszen a 
pályázat 32 millióval lett beadva, amihez nyertek 20 milliót. Azt is el tudja képzelni, hogy az 
idei évben a pályázatos részt valósítják meg, a többit meg a következő évben.  
Összefoglalóan elmondja, hogy a következők szerint néznek ki az elképzelések:  
Megépíttetik a tornatermet és a Tájházat, majd nyáron épül a Napköziotthonos ebédlő 
épülete, amelyhez a közbeszerzést úgy szeretnék kiírni, hogy a kifizetési határidőt 60, illetve 
90 napos határidővel vállalják, amikorra a pályázati pénzek visszaérkeznek az 
Önkormányzathoz. A sportöltőző felújítását augusztusra tervezik, amikor nincsenek 
bajnokságok.  
Azt örömmel veszi tudomásul, hogy a nagyobb létesítmények és önkormányzati beruházások 
java része az idén megépülhet, így a jövőben már csak kisebb fejlesztéseket, javításokat kell 
az Önkormányzatnak elvégeznie és szinte csak üzemeltetni kell tudni a községet.  
Ismerteti, hogy 2013. tavaszára befejeződik az ivóvíz javítására beadott pályázat, ráadásul az 
Önkormányzatnak nem került pénzébe.  
 

c) Amatőr S.E. kérelme 
 
Somogyi Béla polgármester: A múlt hónapban tárgyalták a költségvetés elfogadását, ahol 
részletesen megbeszélték az egyesületek, civil szervezetek támogatási kérelmét. Amit tudni 
szükséges, hogy a Sport Egyesület kettévált és a foci területén megalakult a Bugyi Sport 
Egyesület mellett az Amatőr Sport Egyesület. Minden részletre kiterjedően megbeszélték, 
hogy az amatőr egyesület részére hogyan és mi módon nyújtson támogatást az 
Önkormányzat. Felvetődött, hogy a Bugyi S.E. támogatási pénzéből adnak át 
létszámarányosan az Amatőr S.E. részére, ebből ők a szintén létszámarányosan rájuk eső 
költségeket a Bugyi S.E. részére megtérítik.  Mivel a sportolók létszáma nem változott az 
előző évhez képest, továbbá ugyanazt a pályát használja minden focista és minden költség 
egy helyen jelentkezik, közös megegyezéssel arra jutottak, hogy a támogatási összeget is egy 
helyre utalják. Ezt a támogatást a Bugyi S.E. kapja meg és ebből az összegből kell gazdálkodni 
az Amatőr Sport Egyesületnek is. Nem tud róla, hogy az egyesület különválásával lényegesen 
több költség keletkezne. Úgy gondolja, hogy az is nagy támogatásnak számít, hogy az 
Önkormányzat pályáján, - amit az önkormányzat működtet és tart fenn, továbbá amelyhez 
évente 10,5 millió forint támogatást nyújt -, ugyanazokkal a feltételekkel futballozhatnak az 
Amatőr Egyesület focistái is.  
Ismerteti, hogy az egyesület évi 17 millió forintos költségvetése két részből áll össze, egyik az 
önkormányzat támogatása, a másik része a szponzori pénzek. A költségvetésből minden 
kiadási tétel hivatalosan papíron le van könyvelve, ezt már kétszer is megvizsgáltatta, nem 
merülhet fel semmi rossz szándék mögötte. Mindennek meg van az ára, legyen az 
szakosztályműködés, útiköltség-térítés, stb.. 
 
Szőke Attila az Amatőr S.E. játékosa: Az édesapjával több éve támogatják az egyesületet, 
szerettek volna idegen játékosokat is hívni a csapatba, de azt a választ kapták, hogy havonta 
csak 250 ezer forint támogatást tudnak biztosítani útiköltségre.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt kell figyelembe venni, hogy az egyesület szerkezete 
változott meg, hiszen korábban négy és fél milliós költségvetéssel ment a kézilabda 
szakosztály, míg két évvel ezelőtt úgy döntöttek, hogy fizetett játékosokra nincs szükség, a 
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bugyi játékosokból állították helyre a szakosztályt, ami lényegesen kevesebbe került. Ettől 
maradt több pénz futballra.  
Nem ért azzal egyet, ha a futballba is fizetett játékosokat szeretnének hozni, és erre havonta 
több százezer forintot kifizetni.  
 
Csizmadi László képviselő: Amikor még Ő volt a sport elnöke, akkor is mentek szponzori 
pénzt kérni a támogatóktól, mindamellett, hogy az Önkormányzat is támogatta őket. Abban 
az időben alakult a kézilabda szakosztály, aminek szintén az elnöke lett Kárpáti Györggyel 
közösen, de az volt a feltétele annak, hogy elvállalja az elnökséget, hogy csak egy Sport 
Egyesület alakulhat meg. A futball csapatba már akkor is jöttek a Ferencvárostól neves NB 3-
as játékosok játszani, amit nem az önkormányzati támogatásból fizettek ki, hanem 
különböző szponzorokat kerestek meg, akik támogatást fizettek, majd abból rendezték a 
költségeket. Ez így működött a kézilabda szakosztály esetében is a fizetett játékosoknál. 
Tudomásul kell venni, hogy az Önkormányzatnak van egy bizonyos támogatási kerete, amit 
elsősorban üzemeltetésre kell felhasználni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A problémát abban látja, hogy nincs a helyzet megfelelően kialakítva. 
Ennek egyik megoldása lehet, az egyesületek részbeni önállóságának megteremtése, a 
tevékenységhez tartozó kiadások külön finanszírozása, ami jelenti pl. a játékvezetők 
kifizetését, a költségek költségvetésben történő elkülönítését. Ami közös maradna, az 
üzemeltetések kiadásai. Mindenkinek meg kell találni a saját feladatát, legyen az 
pályakarbantartó, edző, vagy elnök. Amennyiben ezt el tudják érni, akkor képes lesz az 
önkormányzat működtetni az egyesületet, és megengedhetetlennek tatja, hogy két 
egyesület legyen a sporton belül. Amennyiben nem tudnak közösen működni és 
kompromisszumot kötni, nem fogja megszavazni az Önkormányzat jövőbeni támogatásának 
odaítélését.  
Az a véleménye, hogy záros határidőn belül vezetőségi ülést kell tartani, ahol megegyezésre 
kell jutni egymással.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy a jelenlegi vezetők már nem tudnak 
egymással kompromisszumot kötni, gondolkodni kell az új sportvezetőségen, akit minden fél 
elfogad, de a pénzt nem lehet szétosztani, annak egy kézben kell maradni. Gondolni kell arra 
is, hogy a Rácz Zsolt képviselő által említett megoldással nem lesz pénzmaradvány, az 
Önkormányzat felé a költségvetés egyre csak dagadni fog.   
 
Simon Norbert az Amatőr S.E. játékosa: Az A.S.E. azt szeretné, ha a rájuk eső költségrész el 
legyen különítve a Bugyi Sport Egyesület költségvetésében, és ne kelljen vitatkozni azon, 
hogy kinek mennyi költsége van, mit tehetnek meg a pályán és azt is mikor. 
 
Józsa László képviselő: Még most is az a véleménye, hogy a Testület azzal a döntésével, hogy 
nem szavazott meg külön támogatási összeget az Amatőr S.E. részére, csak jót tett, hiszen 
ezzel egy kényszerűségi helyzetet teremtett a két egyesület között. A döntésükkel próbálták 
azt elérni, hogy az egyesületek tagjai kommunikáljanak egymással, dolgozzanak együtt.  
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d) Diákönkormányzat Környezetvédelmi csoportjának megalakulása 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy az Önkormányzat a KMOP 
pályázathoz (óvodakorszerűsítés) több fenntarthatósági szempontot vállalt a fenntartási 
időszakra.  
 
A különböző vállalások betartását az önkormányzat intézményei együtt végzik, ezért a 
Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában működő diákönkormányzatban 
megalapították a 3 tagú környezetvédelmi bizottságot. Ezzel a bizottsággal kívánják a 
diákönkormányzatban környezetvédelmi felelős kijelölése c. szempontot teljesíteni. A 
bizottságban olyan diákok vesznek részt akik, maguk is fontosnak tartják a környezeti 
értékeink megóvását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

59/2013. (03. 14.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a Kazinczy 
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában működő 
diákönkormányzatban megalapított környezetvédelmi bizottsággal 
együttműködést ír alá a „Bugyi Nagyközség óvoda-korszerűsítése” 
című KMOP-4.6.1-2007-0122 számú pályázatban vállalt (a 
diákönkormányzatban környezetvédelmi felelős kijelölése) 
fenntarthatósági szempont teljesülése érdekében, valamint a 
környezetvédelmi feladatok elvégzésére. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az együttműködés aláírására. 

 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
Nagy András Gábor alpolgármester 
Határidő: 2013. április 10. 

 
 
Több napirendi pont nem volt, további hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr 
megköszönte a soros ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


