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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2013. június 20-i soros ülésén 

 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:    Somogyi Béla polgármester,  

Nagy András Gábor - alpolgármester 
Bak Károlyné, Csizmadi László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó, Rácz Zsolt, 
Szabó Gábor László - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szatmári Attila - jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

                                                           Török Anita – pénzügyi vezető 
                                                           Bálint Dezsőné óvodavezető 
     Németh Mihályné - intézményvezető 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 7 fő 
jelen van, hiányzik Bálintné Balogh Mária és Józsa László képviselők.  
 
A polgármester úr az írásos meghívóban feltüntetett napirendi pontokkal kapcsolatosan 
kérte a kiegészítéseket, illetve módosítási javaslatokat. 
A Képviselők részéről Rácz Zsolt szeretne az Egyebekben két napirendet felvenni. 

- Bugyi Nagyközség Honlapja címmel, majd 
- Bugyi Nagyközség közlekedési rendjéről szeretne említést tenni.  

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a meghirdetett napirendi pontokat és 
megállapítja, hogy azt a  Testület 7 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbiak szerint 
elfogadta: 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola köznevelési intézmény névhasználatával  
         kapcsolatos véleményalkotás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
2.      Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjának elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
3. Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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4. Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6.  Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2013. I. 

negyedévi előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

  
7.  Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2013. I. 

negyedévi teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott kötvény pénzforgalmi 

alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Előterjesztés Vagyonrendelet módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Árajánlatok hangszigetelésre 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
11. Árajánlatok ismertetése Temető út felújításra 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
12. Árajánlatok ismertetése Bölcsőde épületének bontására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
13. Zóna Kft. megállapodása Konyha felújításával kapcsolatban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
14. Döntéshozatal Napközi Otthonos Konyha beszerzésében 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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15. Előterjesztés Sportcentrum tervezéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
16. Gyermekorvosi rendelő felújítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
17. Tájház műszaki ellenőri többletigény 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

18. Pályázatok támogatásához döntés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
19. Egyebek 

- Bugyi Nagyközség Honlapja 
- Bugyi Nagyközség közlekedési rendjéről  

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola köznevelési intézmény 
névhasználatával kapcsolatos véleményalkotás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a névviselésről szóló napirendet és a 
Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola nevet javasolja.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mivel régóta Kazinczy Ferenc Általános Iskola a neve az 
intézménynek, érdemes elgondolkodni rajta, hogy nem lenne-e célszerű átnevezni Énekes 
Sándor Általános Iskola névre.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ennek megvitatásához az Intézményvezetőre is szükség van, a 
testület csak javaslatot tehet. Amennyiben jogosultsága lenne a döntésnek, időigényes 
előkészítő munkára lenne szükség, ezt most nem javasolja  
 
Bak Károlyné képviselő: Két évtizeddel ezelőtt felmerült az Énekes Sándor név is mint 
lehetséges intézménynév, de szavazással a Kazinczy Ferenc név mellett döntöttek. Több érv 
is amellett szól, hogy maradjon Kazinczy Ferenc az intézmény neveként. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Ebben az esetben eltekint a javaslatától.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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117/2013./06.20./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (4) 
bekezdés h) pontja alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központba beolvadó és a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzat által működtetett köznevelési 
intézmény hivatalos elnevezését az alábbiak szerint 
véleményezi.  
Képviselő-testület javasolja, hogy a köznevelési intézmény 
elnevezésére 
„Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti 
Iskola” legyen meghatározva. 
 
Képviselő-testület megkéri a Polgármestert, hogy a további 
intézkedést tegye meg a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Dabasi Tankerülete felé.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 10 nap 

 
 
A szavazást követően megérkezett Józsa László képviselő, így a Testület létszáma 8 fő.  

 

2. Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programjának 
elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
Somogyi Béla polgármester: Szintén megtárgyalta a napirendet Bizottság és a határozati 
javaslatban foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Nevelési Programot a Testület felé.  

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

118/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, a Napközi Otthonos Óvoda Nevelési Programját 
elfogadja azzal a módosítással, hogy következő nevelési 
évtől részben osztott csoportokat szerveznek a tanköteles 
gyermekek részére annak érdekében, hogy a felkészítő 
foglalkozások külön kerüljenek megtartásra.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-ének elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 

Somogyi Béla polgármester: A Kulturális és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az 
Óvoda SZMSZ-ét a Testület felé.  

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

119/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4. Napközi Otthonos Óvoda Házirendjének elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 

Somogyi Béla polgármester: A Kulturális és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az 
Óvoda Házirendjét a Testület felé.  

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
120/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda 
Házirendjét elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. 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 beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
Elmondja, hogy a májusi soros ülés óta a munka java része operatív munkával telt, 
jellemzően az építkezések befejezése és másik építkezések indítása.  
Ismerteti, hogy hamarosan befejeződik a Tájház építése, fontosabb műszaki dolgok még 
hiányoznak, a műszaki átadás után szépítéseket kell még végezni.  
A Sportcsarnok esetében is több egyeztetésre volt szükség, ilyen a statikus bevonása és a 
hangszigetelés kérdésköre. 
A Napköziotthonos Konyha építésének előkészítése folyik, a kiürítés megtörtént, 
hamarosan kiválasztják a kivitelezőt és kezdődik a szervezési munka, átadható lesz a 
kivitelezőnek.  
Napirenden van a Sportöltöző felújításának előkészítése, rövidesen dönteni lehet a 
kivitelezőről, ott is hamarosan kezdődik a kiürítés.  
Két megbeszélés volt az ÁROP pályázatokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy milyen 
elemeket tartalmazzon, mire terjedjen ki és hogyan kapcsolódjon a meglévő 
szervezetmegújítási pályázathoz és hogyan fejlesszék azt tovább.  
További kisebb pályázatok előkészítése kezdődik, ilyen a Szökőkút, Görpálya, két 
külterületi játszótér bővítése, Krumplifesztivál előkészítése.  
Részt vett négy közgyűlésen, mivel május hónap a mérlegbeszámolók ideje. Ezek voltak a 
Viziközmű Társulat, DAKÖV kft., Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás és a 
Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlései.  
Mint tapasztalható, több probléma is van a hulladékszállítással, megbeszélést folytattak a 
korábbi szolgáltatóval egy esetleges visszatérés lehetőségéről, amelynek lehetnek jogi és 
pénzügyi akadályai is. A megbeszélés jó eredménnyel zárult, fogadó készek, van 
kapacitásuk, viszont nehezíti a helyzetet, hogy 2014. január 01-től külföldi tulajdonú 
hulladékgazdálkodási cég nem végezhet közszolgáltatást.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az állam oldaláról az alacsony hatósági díj árak annyira le vannak 
szorítva, hogy az önkormányzati vagy nem teljesen önkormányzati tulajdonban lévő, de 
ilyen típusú szolgáltatást végző cégek sorra mennek, mehetnek tönkre. Ez még jobban 
megnyitja a lehetőséget a cég váltására.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy megérkezett a szolgáltatótól a 
hivatalos hulladékszállítási díj tájékoztatója, mely szerint a 80 literes kuka negyedéves 
bruttó szállítási díja 5582.-forint, amelyhez szükséges az illetékes önkormányzat igazolása 
arról, hogy az ingatlanban két személy él életvitelszerűen. A 120 literes kuka negyedéves 
bruttó díja 7186.-forint, a lakatlan ingatlan után pedig 2621.-forintot kell fizetni, továbbá 
az önkormányzat igazolása arról, hogy az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodnak.  
 
 
Somogyi Béla polgármester: Megemlíti, hogy részt vett még három ünnepségen. Ezek 
voltak: Gyálon átadták a megújult polgármesteri hivatalt a településközponttal együtt, 
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majd a Kazinczy Ferenc iskolában volt ünnepély a művészeti iskola megalakulásának 20. 
évfordulója alkalmából, végül Kóhalmán járt a Vadásztársaság Kopjafa ünnepségén, 
melyet minden évben megrendeznek és fát ültetnek az elhunyt vadásztársukért. Jó hír, 
hogy ebben az évben nem kellett fát ültetni.  
Nemzetközi konferencián járt Finnországban, melyet az Uniós országok évente más 
országban rendeznek meg. A konferencia témája a vidékfejlesztés volt, továbbá szó esett 
a következő Uniós ciklus kilátásairól. Annyi már most elmondható, hogy más elvekkel és 
módszerekkel fognak dolgozni, mindent újra kell tanulni. 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      
 

121/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtását, valamint a 
Polgármesteri beszámolót.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének 2013. I. negyedévi előirányzat módosításáról 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta, a szöveges 
beszámolóból látszik, hogy miért van szükség a módosításra.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 13/2013. (VI. 24.) sz. 
rendeletét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II.22.) sz. rendelet 
módosításáról 
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7. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének 2013. I. negyedévi teljesítéséről 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: A gazdasági bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a 
Testület felé.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      
 

122/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 
költségvetés március 31-i teljesítéséről készült 
beszámolót. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

8. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott  
kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy június 28-ig kell megkötni a háromoldalú 
megállapodást a bankkal (Belügyminisztérium, Bank, Önkormányzat). Szeretnék 
megismerni a szerződés tartalmát, amelybe az Önkormányzatnak nem lesz lehetősége 
belenyúlni, el kell fogadni a feltételeket. Törvényi változás miatt a bankoknak is újra kellett 
gondolni a feltételeket, az Önkormányzat készen áll a megállapodás aláírására.  A 3 
hónappal ezelőtti bankkal történt megállapodás után csökkentették a tőkét a fél éves 
törlesztésnél, amelyben volt kockázat, de jött a hír, hogy a jövőben a kamatokat is átvállalja 
az állam.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      
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123/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat által kibocsátott 
kötvény 2013. május 31-ig napjáig bemutatott 
pénzforgalmi alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9. Előterjesztés Vagyonrendelet módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Szatmári Attila jegyző: A bizottság megtárgyalta és javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 14/2013. (VI.24.) önkormányzati rendeletét 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 

10. Árajánlatok hangszigetelésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: A Tornacsarnok tervezői költségvetés készítésénél azért 
szerepelt 75 millió forint, mert benne szerepelt 5 millió forinttal a hangszigetelés is. Amikor 
kiírták a pályázatot javasolta, hogy vegyék ki belőle ezt a tételt, mert bizonytalan, hogy 
megcsinálják-e. A jelenlegi kivitelező olyan céget hozott, aki a hangszigetelésre bruttó 3.7 
millióval adott árajánlatot. Ez az ár úgy oszlik meg, hogy az anyag kb. 2 millió forint, a 
munkadíj 1.7 millió. A tegnapi napon történt helyszíni bejáráson az a megoldás vetődött fel, 
hogy az oldalakra a tervezett hőszigetelő anyag kerül, a mennyezetre pedig alumínium 
profil, amit vagy dupla hálóval, vagy habosított festékkel látnak el. Ennek még nincs meg az 
ára, de olcsóbbnak látszik ez a megoldás. El kell dönteni, hogy költsenek rá 3.7 milliót, vagy 
jó lesz úgy, ahogy eddig is volt és nincs rá szükség. A rendezvényeken zavaró tényező a 
visszhang, de az iskolai tornaoktatáskor is meg kell említeni ezt a problémát.  
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Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, amennyiben nekifogtak a Tornacsarnok 
rendbetételének, akkor úgy csináltassák meg, hogy hosszabb ideig ne kelljen hozzányúlni 
újra.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel dönteni csak a pontos számok ismeretében lehet, ez 
egy következő Testületi ülés napirendjén fog újra szerepelni, amikor megbeszélhetnek 
minden részletet. 
 

11. Árajánlatok ismertetése Temető út felújításra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: A temető útja a kanyar szakaszában kb. 60 méter hosszú és 
kb. 3 méter széles, amelyet meg szeretnének csináltatni, nagyon tönkre ment az utóbbi 
években. Ez kb. 200 m2 területet jelent. Korábban többféle megoldási lehetőségről (térkő, 
beton, aszfalt, murva) beszéltek, de a bizottsági ülésen úgy értékelték, hogy a Duna Aszfalt 
Kft. által készített aszfaltos út lenne a legkedvezőbb megoldás a megvalósításban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      

124/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete  
 A Bugyi temető útjának felújítására megkért árajánlatokat 

és azok műszaki tartalmat megismerte.   
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
árajánlatok ismeretében úgy dönt, hogy a Duna Aszfalt Út 
és Mélyépítő Kft. (6060 Tiszakécske Béke u. 150.) 
árajánlatát elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a nyertes ajánlattevővel a 1.389.720,-Ft+.+áfa ajánlati 
árral a temető útjának felújítására a kivitelezési szerződést 
aláírja.   

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

12. Árajánlatok ismertetése Bölcsőde épületének bontására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: Többször előfordult, hogy kértek árajánlatot az épület 
elbontására, a bizottsági ülésen megtárgyalták és az a javaslat született, hogy még mindig 
drága a bontás költsége, egyelőre ne végeztessék el a bontást.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      
 

125/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Balla-ker Kft  régi Bölcsőde 
épületének bontására érkezett árajánlat megismerte 
és nem támogatja ezen kivitelezési áron történő 
megvalósítását.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

13. Zóna Kft. megállapodása Konyha felújításával kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Szatmári Attila jegyző: A bizottsági ülésen lévő megállapodás lett beemelve a Testületi ülés 
anyagához, de a bizottság által kért változtatásokat megküldték a Zóna Kft.-nek, amelyre 
néhány perccel ezelőtt megérkezett a válasz, jóváhagyják a módosításokat, már csak 
aláírásra vár.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      
 

126/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  Zóna 
Vendéglátó Kft. (1143. Budapest, Ilka u. 31.) között 
által a Napköziotthonos konya felújítási munkáinak - 
konyhatechnológiai fejlesztés, épület gépészeti 

vezetékeinek felújítása, cseréje (víz-, szennyvíz, 

elektromos hálózat), a belső burkolatok cseréje, az 

épület belső festése meglévő légtechnikai rendszer 

javítása – megvalósítása tárgyában – az előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal - a megállapodást 
aláírja.     
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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14. Döntéshozatal Napközi Otthonos Konyha beszerzésében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: A konyha eszközbeszerzésére egyszerű kivitelezést indítottak 
el, három helyről kértek árajánlatot. Mind a három pályázat érvényes, a legkedvezőbb 
ajánlattévőt javasolja elfogadásra, mely a JSP 97 Kft.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:      

127/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Napköziotthonos Konyha 
eszközbeszerzésével a legkedvezőbb ajánlattevőt (JSP 
97 Kft., 2366 Kakucs, Fő u. 11.) bízza meg nettó 
11.970.000.- ft + ÁFA díjjal.  
A kivitelező a munkákat azonnal kezdje meg és 
határidőben fejezze be.  
Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a szerződés aláírására.  

    

Határid ő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Ehhez a napirendhez tartozik továbbá a Napköziotthonos 
Konyha bővítésének és eszközbeszerzésének műszaki ellenőrzése is, mely feladat 
elvégzésére kértek árajánlatot Hegyi Józseftől. Az ár bruttó 664.210.- forintról szól, mely 
tartalmazza annak ellenőrzését is, hogy Zóna Kft. beépíti-e a 15 millió forintot a Konyhába. 
A munkát el lehet végeztetni műszak ellenőr nélkül is, mivel nem pályázatos, így ez a 
feltétel nem vonatkozik rá. Gondolkodtak rajta, hogy felügyelet nélkül lehet-e hagyni egy 
ekkora összegű beruházást, vagy érdemes pénzt ráfordítani.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy a tervező is lehet műszaki ellenőr? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen lehet, személyesen javasolta őt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egy feltétellel elfogadja az ajánlatot - és egyúttal módosító határozati 
javaslattal szeretne élni -, ha olyan megállapodást kötnek az ellenőrrel, hogy elvégzi a 
Sportöltőző és a Konyha felújításának műszaki ellenőrzési munkáját is a bruttó 664.210.- 
forint díjban.   
 
Csizmadi László képviselő: A szabály azt mondja, hogy a beruházás 1.5-3%-a között vállalják 
az ellenőrök a műszaki ellenőrzési feladatot. Ha ezt veszik figyelembe, akkor itt a díj még a 
legalsó határt sem éri el, nem tartja drágának az ellenőr által kért összeget.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
módosító javaslatot mi szerint a bruttó 664.210.- forint díjban az iskolai konyha és a 
Sportöltöző műszaki ellenőri feladatit is el kell látni Hegyi Józsefnek, majd megállapítja, 
hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az alábbi határozatot hozta:      
 

128/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy megbízási szerződést kössön műszaki ellenőrzési 
feladatok ellátására Hegyi Józseffel (Hegy-ÉK Építészeti 
Szolgáltató Bt., 2347 Bugyi, Ady E. u. 3.) a Bugyi, Teleki 
u. 33. szám alatti iskolai konyha és étterem 
bővítésének, továbbá a Sportöltöző, Bugyi, Sport u. 
5/56 hrsz. felújításának műszaki ellenőrzésére bruttó 
664.210.-  forint összegben.  

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

15. Előterjesztés Sportcentrum tervezéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: Megbízták Bukovszki Pált azzal, hogy egy hét alatt készítsen 
olyan tervet, amivel beadható a pályázat. Azt tudták, hogy hiánypótlást fognak kérni az 
Önkormányzattól, de a befogadhatóság miatt gyorsan kellett dönteni és dolgozni. Az 
elbíráláshoz engedélyes terv kell, ami még nincs meg az Önkormányzatnak. Ha nyernek, 
akkor van árajánlat a kiviteli tervekre is 4.5 millió forint értékben, de a kiviteli terv csak a 
közbeszerzés kiírásához fog kelleni.   
Dönteni kell arról, hogy a sportcentrum tervezési munkáit elvégeztessék-e?  
 

Csizmadi László képviselő: A látványtervek alapján a külsejét nem részesíti előnyben, 
túlságosan szögletes az épület formája, nem illik a környezetbe. 
 
Somogyi Béla polgármester: Ez nem a végleges terv, többek között az üzletsor is hiányzik a 
tervről. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Néhány évvel ezelőtt készült több látványterv is a 
településközpontra, azokat nem lehet felhasználni?  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy most csak a tervezői díjat fogadják el, továbbá 
javasolja, hogy ennek a napirendnek nyissanak egy testületi ülést, ahova meghívják a 
tervezőt is és ott lehetőség lesz a részletek megtárgyalására.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:     
 

129/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Teleki u. 2. szám 
alatti 3,4 hrsz.-ú ingatlanokra tervezett 
multifunkcionális sportcsarnok tervezési munkáira 
Bukovszki Pál építészmérnökkel a tervezési szerződést 
bruttó 450,ezer Ft tervezési díjjal megkösse.   

 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

16. Gyermekorvosi rendelő felújítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gomép Kft.-től érkezett árajánlat az orvosi rendelő 
épületének felújítására.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Már több éve jelezte, hogy a fogorvosi rendelő 
épülete felújításra szorul, a raktár helyiségében kipenészesedett a fal, úgy gondolja, hogy a 
fogorvosi épület jobban rászorulna a felújításra. Fel kell állítani egy prioritási sorrendet, 
amely alapján be kell tervezni az épületek felújítását.  
 
Somogyi Béla polgármester: Valóban sokkal indokoltabb lenne a fogorvosi rendelő 
felújítása, műszakilag is rosszabb állapotban van, de jelenleg nem tudnak hozzá pénzt 
biztosítani.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
bizottság által javasolt határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a 
Képviselő-testület elfogadta és az alábbi határozatot hozta:      
 

130/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  

 A gyermekorvosi rendelő felújítására megkért 
árajánlatokat és azok műszaki tartalmat 
megismerte.   
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az árajánlatok ismeretében úgy dönt, 
hogy a felújítási munkákat nem valósítja meg.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

17. Tájház műszaki ellenőri többletigény 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Somogyi Béla polgármester: Tavaly aláírtak a Tájház műszaki ellenőrzési feladatainak 
ellátására 650 ezer forint + ÁFA díjra szerződést Hegyi Józseffel, amelyben négy hónap lett 
megjelölve kivitelezési időnek. azért kéri a többletigényt az ellenőr, mert indokában 
szerepel az is, hogy a munka elhúzódott, sokkal több feladatot végzett, ezáltal több lett a 
költsége is.  
 
Bak Károlyné képviselő: Mivel helyi ellenőrről van szó, a költsége is minimális, korábban 
már megállapodtak a Tájház díjának összegében, így nem tudja, hogy van-e létjogosultsága 
a kérelmének. 
 
Somogyi Béla polgármester: Ez egy kérés, ami alá van támasztva indokokkal, nem kötelező 
elfogadni.  
 
Csizmadi László képviselő: Olyan problémát lát a Tájház többletigényben, hogy az 
ellenőrnek már akkor kellett volna jeleznie a kérését, amikor folyt az építkezés és 
jelentkeztek a többletmunkák, nem pedig utólag, amikor már befejeződött a munka. Nem 
ért egyet az igénnyel, nem fogja megszavazni.   
 
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, amikor egy tervező elkészíti egy épület terveit, majd 
ellenőrzi a munkálatokat mint műszaki ellenőr, akkor az nem jelent akkora munkát és 
feladatot, mintha más tervezte volna. Aránytalanul drágának tartja az igényt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
többletigény elutasításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  

 
131/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  

 a HEGY-ÉK Építészeti és Szolgáltató Bt Bugyi Tájház 
Építése műszaki ellenőrzésre vonatkozó többletigényét 
megismerte.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a HEGY-ÉK Építészeti és Szolgáltató Bt 
Bugyi Tájház Építése műszaki ellenőrzésre vonatkozó 
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150.000,-Ft+Áfa forint összegű többletigényét nem 
ismeri el, azt nem támogatja és a Bugyelláris Egyesület 
részére a műszaki ellenőrzés többletköltségére 
pénzeszközt nem ad át.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

18. Pályázatok támogatásához döntés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
 

- Gördeszka pályázat 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Hiányzik még egy-egy döntés a pályázatokhoz, így a gördeszka 
pályázat esetében az, hogy az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását adja a terület 
használatához.  
Elmondja, hogy ezt a pályázatot már egyszer beadták, de még nem döntöttek benne, így 
jobbnak látták visszavonni és most újra beadni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  

 
132/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyi 
Sportegyesület által - a 35/2013. (V.22.) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján - benyújtandó 
pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő 
sportpálya (5/56 hrsz) területén megvalósítandó Görpálya 
építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
Hozzájárul továbbá, hogy a Bugyi Sportegyesület a Görpályát 
az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig működtesse és 
használja. 
Határidő: 2013. június 27 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
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133/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 35/2013. (V.06.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban igénybe 
vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján 
támogatja a Bugyi Sportegyesület pályázat benyújtását az alábbiak 
szerint: 
A pályázat tárgya: 
Görpálya építése a Bugyi, Sport utcában található sportpálya (5/56 
hrsz) területén. 
Projekt teljes tervezett költsége: 11.202.861.-Ft.  
Igényelt támogatás: 10.227.561.- Ft. 
A pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához szükséges 
pénzeszközt az önkormányzat az egyesület részére biztosítja. Az 
önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a Bugyi 
Sportegyesülettel a megállapodás aláírására. 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

  Bai Miklósné elnök 
 

- Két külterületi játszótér 
 
Somogyi Béla polgármester: A pályázatot úgy adják be, mint két meglévő játszótér, amit 
bővíteni szeretnének. Mint ismeretes van két – két játék, amit elhelyeztek Ürbőpusztán és 
Felsőványon, most ezt szeretnék bővíteni egy homokozóval, egy rugósjátékkal és két 
paddal. Mindkét helyen rendelkezésre áll önkormányzati terület 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  

134/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Nagyközségért Közalapítvány - a 35/2013. (V.22.) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján - benyújtandó 
pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Ürbőpuszta (hrsz: 0998/30) és Felsővány (hrsz: 4021/1) 
területeken Játszótér bővítéséhez  tulajdonosi hozzájárulást 
megadja.  
Hozzájárul továbbá, hogy a Közalapítvány a Játszóteret az 
üzemeltetési kötelezettsége lejártáig működtesse és 
használja. 
Határidő: 2013. június 27 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:  
 

135/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 35/2013. (V.06.) az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján támogatja a 
Bugyelláris Egyesület pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 
A pályázat tárgya: 
Játszótér bővítése Bugyi Ürbőpusztán és Felsőványon 
A projekt teljes tervezett költsége: 4.390.801.-Ft. 
Igényelt támogatás: 3.057.141.-Ft. 
 A pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához 
szükséges pénzeszközt az önkormányzat az alapítvány részére 
biztosítja. Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a Nagyközségért Közalapítvánnyal a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

         Németh Mihályné elnök 
 

- Díszkút pályázat 
 
Somogyi Béla polgármester: A díszkút pályázatot még ki kell egészíteni az alapzat műszaki 
leírásával, amit Bukovszki Pál készít el, így kész lesz a beadásra, amely 100%-os 
támogatottságú abban az esetben, ha az Egyház adja be. A költségvetés összege a korábbi 
pályázathoz képest nem változik, döntés csak augusztus – szeptember között várható. 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  

136/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Katolikus Egyházközség által - a 35/2013. (V.22.) az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 

végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján – közösségi 
fejlesztésre benyújtandó pályázat keretében az 
Önkormányzat tulajdonában lévő  Beleznay tér (505 hrsz) 
területén megvalósítandó Díszkút építéséhez a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja.  
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Hozzájárul továbbá, hogy a Bugyi Katolikus Egyházközség a 
Díszkút üzemeltetési kötelezettsége lejártáig működtesse és 
használja. 
Határidő: 2013. június 27 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

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

137/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 35/2013. (V.06.) az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló VM rendelet támogatja a Bugyi 
Katolikus Egyházközség Közösségi fejlesztésre vonatkozó 
pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 
A pályázat tárgya: 
Díszkút építése a főtér (505 hrsz) területén. 
A projekt teljes tervezett költsége: 7.647.178.-Ft. 
Igényelt támogatás: 7.554.496.-Ft. 
 A pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához 
szükséges pénzeszközt az önkormányzat az egyház részére 
biztosítja. Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a Bugyi Katolikus Egyházközség a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Ország Tibor plébános 

 
- Krumplifesztivál pályázat 

 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Ismerteti, hogy a rendezvények között 
adják be a Krumplifesztivál pályázatot, pontosabban, a Közalapítvány adja be, amely 
keretében 2 millió forintra lehet pályázni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  

138/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyi 
Nagyközségért Közalapítvány által - a 35/2013. (V.22.) az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
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végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján - benyújtandó 
pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Beleznay Kastély mögötti (hrsz: 1, és hrsz: 3) területén 
megvalósítandó Krumplifesztivál rendezvény 
megvalósításához  tulajdonosi hozzájárulást megadja.  

 
Határidő: 2013. június 27 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

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

139/2013. (06. 20.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 35/2013. (V.06.) az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2013-ban igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló VM rendelet alapján támogatja a 
Bugyi Nagyközségért Közalapítvány pályázat benyújtását az 
alábbiak szerint: 
A pályázat tárgya: 
Krumplifesztivál rendezvény Bugyi Nagyközségben 
A projekt teljes tervezett költsége: 630.000.-Ft.  
Igényelt támogatás: 624.360.-Ft. 
A pályázat benyújtásához és a projekt megvalósításához 
szükséges pénzeszközt az önkormányzat az egyesület részére 
biztosítja. Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a Bugyelláris Egyesülettel a megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Németh Mihály Istvánné a Közalapítvány   
kuratóriumának elnöke 

 

19. Egyebek 
 

- Bugyi Nagyközség Honlapja 
 

Rácz Zsolt képviselő: Észrevételezte, hogy a község honlapja nem friss és nem naprakész 
információkat tartalmaz, szeretné kérni, hogy az ebben illetékes személy fordítson 
elegendő energiát annak érdekében, hogy az adatok mindig aktuálisak legyenek.  
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- Bugyi Nagyközség közlekedési rendjéről 

 
Rácz Zsolt képviselő: Miután megnyílt az elkerülő út és a teherautóknak behajtást 
engedélyeztek a Teleki utca és Templom utca szakaszon bizonyos időkorlát és 
sebességkorlát betartása mellett, mára már elviselhetetlen lett a zaj, egyik korlátozást sem 
veszik figyelembe a sofőrök, nem beszélve arról, hogy megállnak a buszmegállóban is, amíg 
bevásárolnak a boltban.  
Kéri, hogy legyen a településen folyamatos a rendőri jelenlét ebben az időszakban, továbbá 
javasolja, hogy sebességmérést is végezzenek, mert hajnalban a megengedett sebesség 
duplájával közlekednek a belterületi utakon. Azt gondolja, hogy ennek a kialakult 
helyzetnek csak hathatós intézkedéssel lehet véget vetni. 
 
Somogyi Béla polgármester: A javaslatokat megfontolják, egyeztetni fognak a Magyar 
Közút vezetőjével és a rendőrökkel egyaránt, hogy biztosítható-e a jelenlét a településen. 
 
Több napirendi pont, s további hozzászólás nem lévén, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a soros ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


