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

2015. június 25-i rendkívüli ülésén 
 

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

   Nagy András Gábor - alpolgármester,  
 
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Szabó Gábor László, Rácz 
Zsolt - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Németh Mihályné – Intézményvezető 
Bálint Dezsőné – Óvodavezető 
Bodnár Sándorné – Pályázó az Óvodavezetői álláshelyre  

 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 7 fő jelen 
van, Csizmadi László és Szatmáriné dr. Drahos Ildikó jelezték távolmaradásukat az ülésről.   
Ezt követően a Polgármester úr javasolja a Hulladékszállítási rendeletet levenni napirendről, 
majd tárgyalni egy új napirendi pontot Közművelődéssel összefüggő pályázati lehetőség 
címmel, továbbá említést szeretne tenni a Közalapítvány kuratórium tagjairól, Ezt követően 
szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt: 
 
 

1. Döntéshozatal Óvodavezetői álláshely betöltésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
2. Igazgatási szünet elrendelése 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

3. Közművelődéssel összefüggő pályázati lehetőség 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Közalapítvány kuratórium tagjai 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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NAPIRNED TÁRGYALÁSA 
 
 

1. Döntéshozatal Óvodavezetői álláshely betöltésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a pályázatot, a tagok 
feltették kérdéseiket a pályázónak, majd egybehangzóan úgy döntöttek, hogy támogatják 
Bodnár Sándorné kinevezését. Amiről a Testületnek tárgyalnia kell, az a vezetői pótlék 
meghatározása. Jelenleg az óvodavezető pótléka 65 %-ra van beállítva, de 40-80 % között 
lehet meghatározni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben belefér a vezetői pótlékkeretbe, akkor ne változtassanak 
rajta, az Ő esetében is maradjon a 65 %-os vezetői pótlék.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
 

115/2015. (VI.25.) sz. Kt. határozat  
 

1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a 
továbbiakban Nkt.) 83. § 2 f) pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII. 
törvény 20/A § (1) bekezdése alapján a fenntartásában lévő 
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői állás betöltésére 
meghirdetett pályázatra beérkezett pályázat alapján – figyelembe 
véve a szülői közösség,  a 3 fős szakértelemmel rendelkező 
bizottság véleményét –, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 22. §. (1)-(2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően Bodnár Sándor Kálmánné pályázót 
2015. július 1. napjától határozott időre 2020. június 30-ig 
kinevezi a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének. 
Az óvodavezető illetményét a 2011. évi CXC. törvény rendelkezései 
szerint kell megállapítani. 

 2./ A Napközi Otthonos Óvoda újonnan megválasztott vezetője, 
Bodnár Sándor Kálmánné részére 65 % vezetői pótlékot állapít 
meg. 
Határidő: 2015. július 01. 
Felelős: polgármester 
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2. Igazgatási szünet elrendelése 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az augusztus 20-i hétre és a decemberi két ünnep közti 
időszakban vannak megjelölve a munkanapok igazgatási szünetnek. Összességében 9 napot 
érint a szabadság.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 10/2015. (VI. 29.) számú rendeletét 
a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

3. Közművelődéssel összefüggő pályázati lehetőség 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A közművelődéssel kapcsolatban csak olyanok pályázhatnak, 
akik az elmúlt öt évben nem kaptak ilyen típusú uniós támogatást. Úgy gondolja, hogy a 
művelődési háznak az a része, ami az IKSZT-vel érintett, az szintén nem jöhet szóba, még 
nincs öt éves, de ha a művelődési ház volt könyvtár szárnyához kapcsolódóan nyújtják be a 
pályázatot, akkor működhet.  
El kell dönteni, mire van szükség. Hang- és fénytechnika megújítására, fejlesztésére 
mindenképpen, és egy régi terv alapján rendezvénysátorra. Másik felmerülő kérdés, hogy 
mekkora a támogatottsága. Úgy gondolja, hogy 50 %-ot kellene megpályázni. Azt 
tapasztalják, hogy az elmúlt időszakban vizsgálják az adóerő képességet, azaz a település 
anyagi helyzetét, ez alapján lehet nyerni pályázati összeget is.  További kérdés, hogy 
mekkora összeget kíván az Önkormányzat befektetni, amit pályázati úton meg lehetne 
pályázni. A beadási határidő június 29-e.  
Megkéri Józsa László képviselőt, hogy röviden mondja el, mire lenne szüksége a művelődési 
háznak? 
 
Józsa László képviselő: Olyan hangtechnikára lenne szükségük, amit rendezvényeken is 
tudnának használni, mind a kültéri, mind a beltéri kihasználtsága meglenne. Jelenleg nincs 
keverőpultjuk, ami megfelelő lenne az igényeknek.  
 
Somogyi Béla polgármester: Műszakilag még nem mentek bele a részletekbe, de amit 
kölcsön szoktak kapni, annak 7 millió forint az ára.  
Amikor még évekkel ezelőtt abban gondolkodtak, hogy vásárolnak rendezvénysátort a 
településre, akkor az új rendezvénysátor ára 17 millió forint volt, egy jó minőségű újszerű 
sátor ára 10 és 15 millió forint között volt. Amikor alkalmanként sátort bérelnek, akkor 500-
700 ezer forint között fizetnek bérleti díjat, ami évente kb. 2 millió forintba kerül. Kettő 
10X30 méteres terület van leburkolva sátorok helyének, ezeknek a helyeknek megfelelő 
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sátorokat szoktak bérelni. Ilyen területre eddig nem volt 80 %-os támogatottságú pályázat 
meghirdetve és nem is lesz a közeljövőben, javasolja, hogy ezt vegyék figyelembe. 
 
Szabó Gábor László képviselő: A színpadtechnikáról az a véleménye, hogy olyan 
korszerűségűt válasszanak, hogy utána a rendezvényekhez már ne kelljen bérelni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezzel egyet ért, a bérleti díjakat ki kell váltani a vásárlással és a 
pályázattal. Úgy gondolja, hogy ami 10 éven belül megtérül, az jó üzlet.  
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az adatlap mellé költségvetést is kell készíteni, ezért 
pontosabb árak után kell nézni.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A teljes keretösszeg nagysága 300 millió 
forint.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Amennyiben megnyerik a pályázatot, akkor olyan érték 
lesz az épületben, ami komolyabb védelmi rendszert fog igényelni és olyan személyzetre is 
szükség lesz, akik ezt tudják kezelni és sajátjukként kezelik.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

116/2015. (VI.25.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy részt vesz a 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény szerinti Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatására kiírt pályázaton az 
önkormányzati fenntartású Bessenyei György Művelődési Ház 
és Könyvtár 2347 Bugyi, Kossuth L. u. 1 sz. telephelyére fény- 
és hangtechnikai eszköz, valamint rendezvénysátor 
beszerzéssel.  
A pályázat összköltsége: bruttó 15 889 408 Ft, melyhez 
vállalja 50%, azaz bruttó 7 944 704 Ft. saját erő biztosítását a 
2015. évi költségvetés terhére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 29. 

 
 

4. Közalapítvány kuratórium tagjai 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, mint azt már az elmúlt ülésen is tette, hogy a 
kuratóriumi tagoknak június 30-án lejár mandátuma és többen nem szeretnék tovább 
csinálni a munkát. Kérték, hogy keressenek tagokat helyettük. Június 30-a a határidő. Eddig 
még nem történt egy tagra sem jelölés és nem is jelentkezett senki, aki szeretné ezt a 
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munkát végezni. Németh Mihályné elnök megírta, milyen munkát végeztek eddig, amit a 
Körkép c. újságban meg is szeretne jelentetni. 
 
Németh Mihályné Intézményvezető, jelenleg a Közalapítvány elnöke: Július 01-től nem lesz 
lehetőség utalásra sem, amennyiben nem választanak új tagokat a Kuratóriumba.  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, a Kuratóriumi tagok mandátumának 
meghosszabbítását 2015. december 31-ig. Emellett felkéri a Képviselőket, hogy új-, aktív-, 
lehetőleg fiatal kuratóriumi tagokat toborozzanak a feladatok ellátására.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 
 

117/2015. (VI.25.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi Nagyközségért közalapítvány 
kuratórium tagjainak mandátumát 2015. december 31-éig terjedő időre 
meghosszabbítja. 
 
Kuratórium tagjai: 
Elnök: Németh Mihályné 
Titkár: Pamuk Katalin 
Tagok: Kópiás Ferencné 
            Bálint Béla 
            Lakatos Emil 
            Matics Lászlóné 
            Proksa Károly 
            Szatmáriné Drahos Edit 
        Szalánczy Mihály Alex 
             
Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök: Hernádi Lajosné 
           Dr. Csányi István 
           Martonné Nagy Margit 
           Papp F. Lászlóné 
           Tokics Józsefné 
           Váczy László  
Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
intézkedés megtételére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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Napirenden kívül 
 

 
Józsa László képviselő: A Művelődési ház és Könyvtár nyitva-tartásával kapcsolatban a 
következető tájékoztatást adja: 
Június 29-től augusztus 01-ig a nyári nyitva tartás rövidített időben fog működni, mert a 
szabadságokat csak így van lehetőség kiadni a dolgozóknak. Hétköznapokon 16 órától 20 
óráig lesznek nyitva, hétvégenként pedig 17-től 21 óráig.  
 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

Somogyi Béla       Szatmári Attila 
                         polgármester           jegyző 


