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

2014. május 08-i soros ülésén 
 

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

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Szabó Gábor László, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

           
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a napirendhez érkezett vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 
megválasztott tagjából 7 fő jelen van. Távol maradt Rácz Zsolt és Csizmadi László képviselők.  
 
A polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Polgármester úr megállapítja, hogy új napirend felvételét és kiegészítést más nem kérte. 
Bálintné Balogh Mária képviselő napirenden kívül szeretne kérdést intézni a Polgármester 
úrhoz a Görpálya használatával kapcsolatban. 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi 
pontok elfogadását és megállapította, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint egyhangúlag fogadta el: 
 
1. Tájékoztató a község 2013. évi egészségügyi helyzetéről   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 
2. Beszámoló a Gyáli Kistérségi Szociális és Családvédelmi Központ 2013. évi munkájáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

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

végrehajtásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 2013. évi munkájáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Átfogó jelentés a 2013. évi gyámhatósági feladatokról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
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6. Udvari Istvánné kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
7. A 2014. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
8. Erdő kivonáshoz csereerdősítésre terület kijelölése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
9. Előterjesztés SZSZSB póttagok megválasztására 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 
10. Egyebek 
- Balassa kérelem 
- Támogatás kérése Sport edzőtáborhoz 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Tájékoztató a község 2013. évi egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a MorrowMedical orvosi ügyelet beszámolója a 
mai napon került megküldésre és feltöltésre, ezért inkább felolvasta azt. Ezt követően a 
rendelkezésre álló adatokból megállapította, hogy közel azonos betegszámmal dolgoztak, 
mint a korábbi években.   
A körzeti orvosok beszámolójából kiderül, hogy egy orvosnál évente átlagosan 6-7-szer 
fordul meg egy beteg, az idősebbek és a gyermekek gyakoribb számmal, de megállapítható, 
hogy rendelők jól felszereltek.  
Az is ismeretes, hogy Dr. Kas Zoltán háziorvos rendelője felújításra szorul, ennek elvégzése 
napirenden van, továbbá a fogorvosi rendelő épülete kerül hamarosan felújításra.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Olvasta, hogy Kas Zoltán egy információs táblát szeretne 
kihelyezni, amit jó gondolatnak tart, de az nem derül ki, hogy hol lesz a helye.  
 
Bak Károlyné képviselő: Az is elmondható, hogy a Dabasi Rendelőintézeti ellátás mennyire 
jól működik más településhez képest, nincs hosszú várakozási idő az időpontkéréseket 
követően.  
 
Somogyi Béla polgármester: A tábla pontos helyét nem tudja, csak annyi derül ki, hogy a 
gyógyszertár közelébe. Ez meg fogják kérdezni tőle és megkeresik a legmegfelelőbb helyet 
hozzá. 
Az elmondható, hogy a rendelőintézeti betegszállító kisbusz kihasználtsága nem megfelelő, 
drága annak igénybevétele.  
A fizikoterápiás kezelések alkalmával Nyúl Károlyné sok beteget ellát, tervei között szerepel a 
fejlesztés.  



 4 

 
Józsa László képviselő: A védőnői beszámoló is igazolja, hogy azok a migráns gyerekek, akik a 
településen élnek, nem minden esetben kapták meg a védőoltást, mivel nincsenek 
nyilvántartva a rendszerben, nem kerülnek be az oktatási intézményekbe sem.  
 
Somogyi Béla polgármester: Sajnos ez évek óta visszatérő probléma.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Amennyiben valakinek ilyen gyermekről van tudomása, a 
gyámügy felé kell jelenteni.  
 
Furik Ferencné családvédelmi dolgozó: A bejelentést névtelenül is meg lehet tenni, ki 
fognak menni az illetékes hatóságtól és intézkednek. Megvizsgálják a körülményket és a 
papírjaikat, amennyiben szükséges, felszólítják a szülőket, hogy pótolják a hiányosságokat, 
de vannak esetek, amikor bejutni is nehéz egy – egy családhoz, vagy a gyermeket elbújtatják 
a szülők.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

61/2014.(05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
község egészségügyi helyzetéről szóló 2013. évi beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Beszámoló a Gyáli Kistérségi Szociális és Családvédelmi Központ  
2013. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A legfontosabb adatok összehasonlításakor azt tapasztalja, 
hogy a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat nagyon jó lehetőséget biztosít a Gyáli 
Családvédelmi Központ részére. A településen élő családok és gyermekek jól át vannak 
szűrve, kimagaslónak tartja a helyi munkát.  
 
Furik Ferencné családvédelmi dolgozó: Azt is fontos megemlíteni, hogy nincs konfrontálódás 
az orvosok, rendőrség, iskolák és művelődési ház, védőnői szolgálat között, mint ezt más 
településen hallotta. Itt elismerik és segítik egymás munkáját, közösen járnak ki 
családlátogatásra és keresnek megoldást a problémákra az eredményes munka érdekében. 
Maximális segítséget kapnak az Önkormányzattól is, akár hetente kijutnak a 
kültelepülésekre. Vannak plusz feladatok is, amit Bugyin elvállalnak, míg más településeken 
nem. Csoportos foglalkozás keretében működik a kamasz klub, 7-8 gyermek rendszeresen 
bejár, előadásokat szerveznek számukra, de vállalnak korrepetálást. Tábort szerveznek a 
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hátrányos helyzetű gyerekeknek, amit a művelődési ház együttműködésével közösen 
szerveznek. Ez évente 40-50 gyermeket érint a községben. Tartanak családi napot és 
mikulásozást, csoportfoglalkozást, így nem csak a játékot próbálják színesebbé tenni, 
továbbá állandó pszichológus is van a településen.  
 
Szatmári Attila jegyző: A gyámügyi feladatok 2013-tól járási szintre kerültek, mi a tapasztalat 
ezen a területen, pl. a felderítések terén, illetve a problémás esetek következménye milyen 
eredményeket hozott?  
 
Furik Ferencné családvédelmi dolgozó: Sokkal nehezebb így dolgozni, hogy a hatáskör 
átkerült és nem helyi szinten intéződnek az ügyek. Csütörtökönként kijárnak helyszínre a 
járási gyámügyes kolléganővel, de a tárgyalásokat Dabasra teszik, ami megnehezíti a munkát. 
Ahogy védelembe vételnél az intézményi javaslatot ki kell kérni, melyet a Családsegítő 
Szolgálat esetében az intézményvezetővel kel aláíratni, aki Gyálon tartózkodik. A Dabasra 
történő átjutás sincs megoldva. A dabasi ügyintézők nem ismerik a családokat, csak iratokból 
döntenek, sok esetben hagyatkoznak a helyi véleményekre. Nem beszélve arról, hogy a 
feltárástól az esetmegoldásig eltelt idő megnövekedett.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr megköszöni a családsegítők 
munkáját, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

62/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Kertváros” Gyáli Kistérségi Szociális és családvédelmi 
Központ 2013. évi beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
- Az elmúlt hónap két sikeres projekt (két kültelepülési játszótér) megépítésével és az azzal 

kapcsolatos munkáival telt.  
- Befejeződött a Görpálya építése, majd május 01-én megtörtént az átadása. 
- Motoros találkozó volt a településen, felvonultak a motorosok, ami érdekes színfoltja volt 

annak a napnak. 
- Pályázati lehetőség volt a Révfülöpi üdülőtáborhoz, melyhez nyertek 33.3 millió forintot. 

Ezen felül közel 3 millió forint hiányzik, melyet az Önkormányzatoknak kell összeadni, 
mivel a kisházak bútorzatát nem tartalmazhatta a pályázat. A munkák csak ősszel 
kezdődhetnek el a nyári táboroztatások miatt, de még télig be is kell fejezni.  
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- Megemlítette, hogy változás van a szemétszállítás terén, három napra szakadt a 
szemétszállítási időszak. Ettől a hónaptól a fővállalkozó végzi a gyűjtést, nem 
alvállalkozóval végezteti.  

- Szemétgyűjtést szervezetek a település útjai mentén, amely a jó szervezésnek 
köszönhetően jó eredményt hozott, 14.3 tonna szemetet gyűjtöttek össze.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
63/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés között végzett munkáról, valamint a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT  
2013. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Józsa László képviselő: Néhány kisebb módosítás, pontosítás történt az elmúlt napban a 
beszámolóban, ami átvezetésre került.   
 
Szabó Gábor László képviselő: A beszámolóban olvasta Kreiner József r. alezredes nevét, aki 
több alkalommal tartott kortársképzést a helyi fiataloknak. Érdeklőik, hogy Ő az a személy, 
aki ellen büntetőeljárás folyik? 
 
Józsa László képviselő: A hír igaz, több helyen is tartott fiatalok részére kortársképzést, de 
soha nem tapasztalt olyan jelet, amivel most megvádolták.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

64/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 2013. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 



 7 

5. Átfogó jelentés a 2013. évi gyámhatósági feladatokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A kérelmek száma jelentősen emelkedik a támogatások 
terén, az összesítőben s megállapítások száma az indokolt eseteket igazolja. Sajnos a segélyt 
kérők száma még mindig emelkedik, ellentétben a médiában hangoztatott adatokkal.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megállapítható, hogy a szociális étkeztetés száma arányosan 
több mint más településeken.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy minden rendben legyen, a problémákat igyekeznek minden 
területen megoldani, akár a támogatások, akár a segélyezések területén.  
 
Józsa László képviselő: Az a meglátása, hogy az önkormányzatiságot jobban kellene 
érvényesíteni, amikor a segélyek odaítéléséről van szó, a bizottság és az Önkormányzat is a 
leghumánusabb oldalról közelíti meg a témát.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  

 
65/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. évi Gyámhatósági feladatokról szóló átfogó jelentést 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Udvari Istvánné kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Több hasonló esettel találkoztak, amikor a vételi jog nem lett 
bejegyezve az aranykoronával megvásárolt földre, így az más tulajdonába került. 
Szerencsétlen helyzetnek tartja, hogy az Önkormányzat vásárolta meg, természetesen 
megválnak tőle, de nem a felajánlott áron. Nincs szüksége erre az 1.800 m2 területre az 
Önkormányzatnak, de azt tapasztalja, hogy a vevő nem akar piaci árat fizetni.  
Javasolja, hogy az Önkormányzat ajánlja fel a vevőnek, hogy 200ezer forintért értékesíti a 
területet és természetesen minden ahhoz kapcsolódó költség a vevőt terheli. 
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
66/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselőtestülete Udvari Istvánné –Bugyi Bajcsy Zs u. 
21/b szám alatti lakos a tulajdonát képező kiskunlacházi 
0508/22 hrsz-ú 1863 m2 nagyságú 3,44 ak értékű 
szántó termőföldre vonatkozó vételi ajánlatát 

nem fogadja el. 
 
2. Képviselő-testület úgy dönt, hogy a megvásárlásra vételi 

árként 200ezer forintot ajánl fel, továbbá az ezzel járó 
költségek a vevőt terhelik.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az ezzel összefüggő okiratok 
aláírására.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

7. A 2014. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen a jelölések beérkezésének időpontjához a 2014. 
július 21-et javasolták a tagok. Ezt megfelelőnek tartja, így a bizottságnak lesz ideje 
megtárgyalni és javaslatot tenni a Testület felé a jelöltekre.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
67/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évben adományozható helyi díjakra felhívást tesz 
közzé a Bugyi Körképben és a beérkezett javaslatok alapján 
– bizottsági előkészítést követően – dönt. 
Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozására július 
21-éig várja a lakosság javaslatait.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

              Józsa László Kulturális és Ügyrendi Bizottság elnöke  
Határidő: 2014. július 21. 
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8. Erdő kivonáshoz csereerdősítésre terület kijelölése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Testületet, hogy a tárgyban szereplő erdő 
kiváltását az előző testületi döntésnek megfelelően nem lehet vagy nem is célszerű 
megoldani. Az Erdészeti Szakszolgálat nem preferálja a pénzbeli megváltást, és ha már ez így 
van, akkor az egész terület csereerdősítéséről célszerű dönteni. Megnézték, hogy az 
Önkormányzat képes-e megfelelő területeket ennek érdekében felajánlani, és így három 
terület jöhet szóba. Ezek a 366 hrsz., a 01215/36. hrsz. és a 01605/22 hrsz.-ú területek. A 
csereerdősítés költsége természetesen nem az Önkormányzatot terheli, technikailag azt a 
vételi árban lehet érvényesíteni. Ezek a kiválasztott területek egyébként is gyenge, közepes 
minőségű mezőgazdasági területek. Elindítottuk a talajtani vizsgálatokat, hogy milyen fafajok 
alkalmasak az ültetésre.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Amennyiben betelepítik, mennyi ideig kell erdőként 
maradnia?  
 
Somogyi Béla polgármester: Ez függ a fafaj tenyészidejétől, 5 évig tart a gondozási időszak, 
15 év felett már vágható. Kivonni és megszűntetni bármikor lehet, csak újabb csereerdősítést 
kell végrehajtani. 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

68/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő 01601/10 és 01601/12 hrsz-ú, 5 ha 1897 
m2 terület erdő művelési ágból történő végleges 
kivonásához felajánlja a 
 
366 hrsz 9243 m2 
01215/36.. hrsz   2 ha 6784 m2 területeket  
 
A csereerdősítéssel járó költségeket az Önkormányzat 
vállalja.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a kivonással összefüggő valamennyi okirat 
aláírásra. 
 
Felelős: Somogyi Béla  
 Határidő: 30 nap 
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9. Előterjesztés SZSZSB póttagok megválasztására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Szatmári Attila jegyző: Korábban 10 fő póttagról döntöttek, de a korábbi delegáltak 
számától 7 fővel kevesebb most a szám, így azt a létszámot is póttagokkal kell feltölteni és 
többen jelezték, hogy májusban nem tudják vállalni a munkát, ezért kell újabb tagokat 
választani.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

69/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a 2014. évi választásokon 
közreműködő szavazatszámláló bizottságok 
póttagjának a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. tv. 35. §. (2) bekezdése alapján megválasztja: 
Varga Brigitta, Nagy Ágnes, Parlagi Renáta és Csiki 
Péterné bugyi lakosokat. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 

10. Egyebek 
 

- Balassa kérelem 
 

Somogyi Béla polgármester: Az előző testületi ülésen döntöttek az értékesítésről, 
tájékoztatták a vevőt a beépítés feltételeiről, majd megérkezett a vevő válasza.  
 
Szatmári Attila jegyző: A tájékoztatóban megírta, hogy az Önkormányzat elvileg támogatja a 
kérelmét, a terület építéshez nem alkalmas, de ennek ismeretében is fenntartja vételi 
szándékát. Az új törvényi szabályozás miatt hosszabb folyamat került előtérbe. A területet 
hrsz.-mal meg kell osztani, az adás-vételt kell kifüggeszteni, majd a 60 napos eljárás után a 
Földhivatal, mint hatóság véleményezi. Mivel az elővásárlási jog érvényben van, jelentkezhet 
olyan személy, aki közelebb áll a vásárláshoz, ezért:  
 
Javasolja, hogy döntsön a Testület arról, hogy külön Hrsz.-mal alakuljon önálló terület, a 
megosztást követően kerüljön sor a szerződéskötésre.  
 
Somogyi Béla polgármester: Jogilag le kell választani azt a telket, amit a vevő meg kíván 
venni.  Jegyző úr elmondása szerint az ahhoz szükséges költségeket finanszírozza meg a 
vevő, amit a vevő szemszögéből nem tart igazságosnak, mivel egy bizonytalan vételhez a 



 11 

kockázatot nem a vevőnek kell vállalni. Úgy gondolja, hogy addig a kockázatot az 
Önkormányzatnak kell vállalnia, így az azzal járó költségeket addig az Önkormányzat fizesse 
meg.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A vételi árnak tartalmazni kell a telekleválasztás 
költségét.  

 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

70/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, a 
tulajdonát képező 083/18 hrsz-ú szántó terület tulajdonosa 
a telekalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja.    

2.   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő 083/18 hrsz-ú 
területet érintő megosztásához telekalakítási kérelmet nyújt 
be.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az ingatlan rendezéséhez szükséges 
valamennyi okirat aláírására és a telekmegosztási eljárás 
során felmerülő (adatszolgáltatási. záradék, telekalakítási 
eljárás szolgáltatási díj) díjak megfizetésére, illetve a vételi 
árat növeli a leválasztás költsége.     
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap. 

 
- Támogatás kérése Sport edzőtáborhoz 

 
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett egy családtól, hogy a két fiú nyári 
sporttáboroztatását támogassa az Önkormányzat. Személyesen is elbeszélgetett a szülővel, 
aki beszámolt a gyermekek eredményeiről. Mivel a tábor két gyermek részére nagyon drága, 
azt nem tudják biztosítani a gyerekeknek a szülők, de a további fejlődésükhöz nagy szükség 
lenne rá.  
Kérte a szülőt, hogy érdeklődje meg az egyesülettől - ahol a gyermekek sportolnak -, hogy 
van-e lehetőség támogatásra, mivel csak egyesületnek tudnak támogatást nyújtani, 
magánszemély részére nem.  
 
Józsa László képviselő: Több alkalommal találkozott a gyerekekkel és beszélt a szülőkkel is, 
elmondható hogy keményen edzenek a gyerekek, elszántan sportolnak, nem beszélve arról, 
hogy a szülők is kiveszik részüket az ezzel járó munkában, és látszik a sportban való 
fejlődésük, amit az eredményeik is mutatnak. Ettől függetlenül drágának tartja a 100.000.- ft-
os tábor összegét.  
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Somogyi Béla polgármester: A 100 %-os mértékű támogatást Ő sem támogatja.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A 60 %-os összegű támogatásra gondolt. 
 
Józsa László képviselő: Egyet ért ezzel a mértékkel, a gyerekek megérdemlik a fejlődésük 
érdekében.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: 100 %-ban az iskolás tábort sem támogatják, megfelelőnek 
tartja a 60 %-ot. 
 
Bak Károlyné képviselő: A szülők is sokat áldoznak a gyermekek eredményeiért, amit egész 
évben bizonyítanak, egyet ért a 60 %-os támogatással.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 60 %-os támogatás 
mértékről szóló határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
71/2014. (05.08.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
dönt, hogy Kosovics Márton és Kosovics Ádám 2014. évi nyári 
Sport Edzőtáborához egyszeri 60.000.- ft összegű anyagi 
támogatást nyújt.     
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap. 

 

Napirenden kívül: 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: A Görpályával kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e 
használati rendje, ki használhatja, mit kell viselni védőfelszerelésként, és hogyan kell 
rendeltetésének megfelelően használni, ha baleset történik, ki lesz a felelős?  
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a pályát mindenki saját felelősségére használja, 
de valóban jó lenne olyan szabályokat kiírni, ami a felelősséget biztosítja.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 

        
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


