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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2014. április 29-is rendkívüli 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, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó, Szabó Gábor László - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van, távol maradt Rácz Zsolt képviselő.  
 
A polgármester úr a telefonon meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. A 
Polgármester úr megállapítja, hogy új napirend felvételét és kiegészítést senki nem kérte. 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a napirendi pont elfogadását, majd 
megállapította, hogy a Képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadta: 
 
 
 
 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola köznevelési intézmény névhasználatával kapcsolatos 
véleményalkotás 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános Iskola köznevelési intézmény 
névhasználatával kapcsolatos véleményalkotás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresés érkezett a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerületétől két témával kapcsolatban. A 
2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésének h) pontja alapján a fenntartónak az 
Önkormányzattól ki kell kérni a véleményét az alább említett témákban.  
Egyik módosítás az, hogy a Kazinczy iskola hivatalos nevében hibásan került a községként 
történő feltüntetés, mint tudva lévő, az nagyközségként szerepel.  
Ugyanez vonatkozik a másik témakörre is, ami az intézményi átszervezéseket illeti, ugyanis a 
szakmai alapdokumentum módosítására is szükség van, mivel a tanszakok nem teljes körűen 
lettek feltüntetve. Vannak olyanok, melyeket törölni szükséges, míg a népi furulya tanszakot 
fel kell venni a dokumentumba.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az intézmény 
névmódosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal elfogadta azt:  
 

59/2014./04.29./sz. K.t. 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 Iskola és 
Alapfokú 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 Polgármester úr szavazásra bocsátja az alapdokumentum módosítására vonatkozó 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta 
azt:  
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60/2014./04.29./sz. K.t. 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 szakmai 
alapdokumentumában az alapfeladat pontosítását az alábbiak 
szerint véleményezi.  
Képviselő-testület javasolja a zeneművészeti ágon belül a „népi 
furulya” tanszak felvételét, a képző- és iparművészeti ágon belül 
a „grafika tanszak” és a „szobrászat tanszak” törlését.  
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 

 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Somogyi Béla      Szivósné Nagy Szilvia 
polgármester             igazgatási csoportvezető 


