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

2013. április 11-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, Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

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

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 7 fő jelen van.  
 
A polgármester úr a meghívóban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr javasolta, 
hogy a 2. napirendi pontot, mely a Rendőrség 2012. évi beszámolójáról szól, továbbá a 3. 
napirendi pontot a Tűzoltóság 2012. évi beszámolóját vegyék le a tárgyalandó napirendek 
közül, mivel egyiktől sem érkezett meg az előterjesztés anyaga. 
 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontokat a módosítással egyhangúlag 7 
igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 

munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2.  2012 évi belső ellenőri beszámoló 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
4. Beszámoló a 2012. évi adóügyi feladatok teljesítéséről  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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5. Napköziotthonos konyha közbeszerzési eljárásának megindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
6. Béke köz telekrendezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. HÉSZ módosítási kérelem 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Döntéshozatal Wass Albert szoborállítás ügyében 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. TEFÜSZ Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
és a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy írásos beszámoló nem készült a két ülés között 
végzett munkájáról, ezért szóban mondja el az elmúlt egy hónapban történt főbb 
eseményeket.  

- Ellenőrzés volt az Ivóvízminőség beruházás kapcsán, mindent rendben találtak. Ezt 
követően megtörtént a műszaki átadás is, ami a gépészeti berendezések átadását 
jelenti. A teljes projekt még több mint három hónap múlva fejeződik be, hátra van a 
melléképületek felújítása és egy útaszfaltozás. A próbaüzem alatt mindhárom kút 
vízminőségét ellenőrzik, beállítják a gépészetet, majd a jó mérési eredmények 
kimutatása után engedik a hálózatba a vizet.   

- Garanciális bejárást tartott a Magyar Közút az 5202-es számú (Taksonytól a Sári út 
sarkáig tartó) szakaszon. Megállapítottak kisebb hibákat, amit a kivitelezőnek 
garanciális kötelezettségeként ki kell javítani.  

- Ülést tartott a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás, melyen két érdemi 
témát tárgyaltak meg. A rekultivációk közel 9 éves fenntartása hogyan történjen a 
jövőben, továbbá a közszolgáltatási szerződés módosítására került sor, mert a 
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szolgáltatók az előzetesen megállapított a közel 2 milliárdos éves díjat nem tudják 
befizetni, ennek eredményeként egy hosszabb időtartamú, éves szinten alacsonyabb 
összegű befizetést állapítottak meg.  

- Az ócsai rendőrségen járt, ahol két polgármester kollégával értékelték és összegezték 
a rendőrőrs elmúlt két hónapos működését. Mindhárman arra a megállapításra 
jutottak, hogy a lakosság érzékeli a rendőri jelenlétet a településeken. Igény merült 
fel az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy fokozott figyelemmel kell lenni a 
vendégmunkásokra és a nagyobb hangsúlyt a bűncselekmények megelőzésére kell 
fordítani.  

- Az elmúlt testületi ülésen vita volt a Bugyi S.E és az Amatőr S.E között, melynek 
kapcsán Vezetőségi ülés volt a Sport Egyesület vezetőségével, mely tárgyalás 
kiegészült a játékosokkal is. A megbeszélésen minden részletre kitértek, az A.S.E. 
írásban megkapta a testület korábban hozott határozatát, mi szerint a támogatást a 
Bugyi Sportegyesület kapja meg, ebből az összegből kell gazdálkodnia az Amatőr 
Sportegyesületnek is. A pénzügyeket minden hónapban követni fogja az 
Önkormányzat, felvetődött, hogy nyáron új vezetőség fog választódni és az 
Önkormányzat képviseltetni fogja magát a vezetőségbe.  

- A Járási Hivatal 2013. április 04-től ügyfélszolgálatot működtet a Bugyi Polgármesteri 
Hivatalban, minden csütörtökön 8-12 óra között jön át egy kolléganő és segítséget 
nyújt gyámhatósági ügyekben.  

- Április 13-án, szombaton hulladékgyűjtés lesz az OBO Hungary Kft, az Önkormányzat 
és a Magyar Közút szervezésével.  

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy április 13-án utolsó 
alkalommal lesz szerződéskötés a hulladékszállítás ügyében a Beleznay kastély mögötti 
parkolóban. Ezek után már csak havonta 2x2 órában lesz lehetőség a szerződések és adatok 
módosítására.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ehhez kapcsolódóan még elmondja, hogy írt levelet az 
Önkormányzat a szolgáltatónak, hogy addig ne számlázzanak a lakosság felé díjakat, amíg az 
Energiahivatal nem állapítja meg az árakat.  
 
További 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:  
 

61/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a két ülés között végzett munkáról 
szóló Polgármesteri-, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról készített beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. 2012 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a belső 
ellenőri beszámolót. Az ellenőr mindent rendben talált, ennek megfelelőn készült a 
beszámoló is.  
 
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:  
 

62/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Fodor Pálné belső ellenőrzési 
vezető (EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató 
Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B.) 
által készített 2012. évi belső ellenőrzési beszámolót.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi  
költségvetésének teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Szintén megtárgyalta a gazdasági bizottság és elfogadásra 
javasolja a testület felé.  Azt állapíthatják meg, hogy jól hajtották végre a feladatokat, a 
beruházásokat részben sikerült teljesíteni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és  
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 12/2013. (IV.16.) sz. rendeletét Bugyi 
Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
teljesítéséről 
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4. Beszámoló a 2012. évi adóügyi feladatok teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Néhány adónem nem teljesítése érintve volt az előző évi 
feladatok teljesítése folyamán. A bizottság megtárgyalta a beszámolót és az alábbiak szerint 
javasolja elfogadásra: a kifizethető összeget 6milió forint, a jegyző jutaléka ebből bruttó 800 
ezer forint.  
 
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:  
 

 
63/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 

 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2012. évi adóbefizetésről és adóbehajtás teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

 
2.) Az adóbeszámoló alapján a kifizethető keret összegét 6 

millió Ft.-ban állapítja meg. 
 
3.) A jegyző jutalékát 800 ezer forintban állapítja meg. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

   Szatmári Attila, jegyző 

   Török Anita, pénzügyi vezető 
Határidő: 2013. április 30. 

 
 

5. Napköziotthonos konyha közbeszerzési eljárásának megindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülés határozatához képest annyi változtatást 
javasol, hogy a lehetséges kivitelezők közé hívják meg a JSP „97” Kft-t is.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
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64/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az “ 
Napköziotthonos konyha bővítése és korszerűsítése” tárgyú, 
nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít el és a közbeszerzési eljárást a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatának 47/2012. (IV.12.) sz. 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján 
folytatja le. 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

 Határidő: 30 nap 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlattételi felhívásról és a dokumentáció 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

65/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a  
“ Napköziotthonos konyha bővítése és korszerűsítése” tárgyú 
projekt építési beruházás, végleges ajánlattételi felhívását, 
dokumentációját és vállalkozási szerződés tervezetét 
megismerte és az abban foglaltakat jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzéssel 
összefüggő okiratok aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzés lebonyolítására szóló megbízásról 
szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

66/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete “ 
Napköziotthonos konyha bővítése és korszerűsítése beruházás 
megvalósítására, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására 500.000,-Ft, 
azaz 500.000 forint + Áfa fix megbízási díj ellenében ANPAST 
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Europroject Szolgáltató Kft, (Székhely: 1053 Bp. Ferenciek tere 
2. félemelet) céget bízza meg.  
 
 Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 

 Felelős: Somogyi Béla polgármester  
 Határidő: azonnal 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 
határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a 
testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

67/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a “ Napköziotthonos konyha bővítése és korszerűsítése” 
tárgyú projekt építési beruházás 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 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a JSP „94” Kft. nevével kiegészített meghívottak 
köréről szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag 
elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

68/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a “ Napköziotthonos konyha bővítése és korszerűsítése” 
tárgyú projekt építési beruházás tárgyban kiírt közbeszerzés 
eljárásban a végleges ajánlattételi felhívását, dokumentációját az 
alábbi kis- és középvállalkozók részére küldi meg: 
 
Ajánlattevő neve: Munkabíró Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 
16. 
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Ajánlattevő neve: PATINA Bt. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 2373 Dabas, Kölcsey u. 6/A. 
Ajánlattevő neve: GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. 
út 219. 
Ajánlattevő neve: Prím Építő Kft. 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): 1083 Budapest 
 
Ajánlattevő neve: JSP „97” Kft 
Ajánlattevő címe (székhelye, lakcíme): Kakucs Fő út 

 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzéssel 
összefüggő okiratok aláírására. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Béke köz telekrendezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy szeretnék kiegyenesíteni a Béke közt, amelyhez 
a közművek egy része már le van fektetve a földbe, szeretnék, hogy ez az utca is aszfaltos 
legyen. A döntés a telekmegosztás folytatásához szükséges.  
 
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:  
 
 

69/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint 
a Bugyi 1513/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a változási vázrajz 
szerinti telekalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja.    
2.   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 1513/3 hrsz-ú és a 
szomszédos 1513/4 hrsz-ú területeket érintő megosztásához 
telekalakítási kérelmet nyújt be.  
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az 
ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat aláírására  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a csereterületről szóló határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

70/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonát képező – mellékelt vázrajz szerint - 1513/3 
hrsz-ú területéből 247 m2 nagyságú területet átad Ócsai Sándorné 
(2347 Bugyi, Telekpuszta 1. szám alatti lakos) részére és ezzel 
egyidejűleg Ócsai Sándorné a tulajdonát képező 1513/4 hrsz-ú 
területből 118 m2 átad Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a fenti csere jogügylet 
értékarányosnak ismeri el.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok 
aláírására 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

7. HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Testület felé. Úgy gondolja, hogy a belterületbe vonást ki kell terjeszteni Felsővány 
lakóingatlanokkal épített területeire is, amelyhez szintén szükséges határozatot hozni, de a 
pontosításhoz a helyrajzi számokat a műszakis kollégától el kell kérni.  
 
Bak Károlyné képviselő: Régebben a HÉSZ-ben szerepelt a Kossuth L. és az Erzsébet királyné 
utca között a Bölcsőde melletti kert (Vida kert) utcaként történő megnyitása. Szeretné, ha 
ismét beterveznék a HÉSZ-be ezt az utcát, amivel a jövőben ki lehetne váltani a kisköz 
használatát.  
 
Somogyi Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy a korábban hozott testületi döntés 
még ma is él, amely tartalmazza, hogy az Önkormányzat fenntartja a területet, amit utcának 
lehet megnyitni.  
 
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:  
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71/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzat módosítási kérelem 
ismeretében a bugyi belterület 3503/3 hrsz-ú 
magántulajdonban lévő ingatlant érintő a Helyi Építési 
Szabályzat Szabályozási tervlapján feltüntetett építési vonal 
törlését támogatja.  
A fenti változtatás Helyi Építési Szabályzatban a korábban 
döntött HÉSZ felülvizsgálati eljárásban – a bejövő és 
elfogadott igényeket figyelembe véve- átvezeti.   
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az ezzel 
összefüggő okiratok aláírására.. 
     
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap   

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

72/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Felsővány belterületét kiterjeszti a 01310/21; 
01310/22; 01310/33 hrsz. lakóingatlanokkal kiépített 
területetekre:  
A fenti változtatás Helyi Építési Szabályzatban a korábban 
döntött HÉSZ felülvizsgálati eljárásban – a bejövő és 
elfogadott igényeket figyelembe véve- átvezeti.   
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az ezzel 
összefüggő okiratok aláírására. 
     
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap  

 

8. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi 
 költségvetési koncepciója 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság részletesen megtárgyalta a jövő évi koncepciót, 
elfogadásra javasolja a Testület felé.  
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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:  
 

73/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

9. Döntéshozatal Wass Albert szoborállítás ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az ad hoc bizottság összeült és megtárgyalta a szoborállítás 
lehetőségének részleteit, majd arra az álláspontra jutott, hogy nem javasolja a szobor 
felállítását.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 6 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

74/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy nem kívánja elhelyezni 
a felajánlott Wass Albert szobrot a településen. 
 
Felelős : Nagy András Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

10. TEFÜSZ Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az alapító okirat módosításánál ismét szakfeladat-változásról 
van szó, ennek érdekében történik az átvezetés. 
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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:  
 

75/2013. (04.11.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési 
Szerve Alapító okiratának – előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglalt – módosítását elfogadja. 
 

Az Alapító Okirat 5.1 pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) az alábbiakra módosul: 
„5.1. Alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 

841116  Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 
ellátó, kisegítő szolgáltatásai” 

 
Az Alapító Okirat 5.2 pontjában a  „812 100 Általános épület takarítás” 
 sor az alábbiakra változik: (A költségvetési szerv alaptevékenysége) 
„5.2. 812 000 takarítás” 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 
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 


