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

2017. január 19-i soros ülésén 
 

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

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, 
Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

 Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 
mind a 9 fő jelen van.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Nagy András Gábor jelezte, hogy napirenden kívül tájékoztatni kívánja Képviselőtársait az 
Abay ház riasztórendszerének kiépítéséről, valamint a Puskás Tivadar utcai orvosi rendelő 
akadálymentesítésének lehetőségéről.  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 
 

1. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök) 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület (Pintér 
Ildikó elnök) 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné klubvezető) 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Civil szervezetek beszámolói – Gyuro - Team (Gyurászik László elnök) 
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Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. TEFÜSZ vezetői pályázathoz érkezett állásajánlatok ismertetése  

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7.  TEFÜSZ intézmény létszámbővítési igénye 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Napköziotthonos Óvoda vezetőjének létszámbővítési kérelme pedagógiai asszisztens 
státusz kialakítása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

9. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár státuszbővítési kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Civil szervezetek 2016 évi támogatás maradvány felhasználásának engedélyezése  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Polgárőr szervezet 2017 évi támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Körzeti megbízottak 2017 évi támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. Kossuth 28 épület felújításra árajánlatok ismertetése  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

14.  Pályázat benyújtása ASP rendszer kialakításához 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
15. Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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16. Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására  

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

17. Kérelem Új utcában fekvő rendőr elhelyezésére 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

18. Augusztus 20 program költségvetésének jóváhagyása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

19. Gyermeknapi program költségvetésének jóváhagyása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

20. Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos megkeresések  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
21. A Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

22. Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

23. Önkormányzat SZMSZ mellékletének módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

24.  Egyebek  
 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team Sport Egyesület  
(Gyurászik László elnök) 

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

 
Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és megállapította, hogy az 
Egyesület elsősorban nem helyieket befogadó civil szervezet, de 2016-ben is szép 
eredményeket ért el. Annak érdekében, hogy több helyi fiatal csatlakozzon, nagyobb 
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publicitást javasoltak az Elnöknek, így már áprilisban lehetőséget biztosított a tagoknak egy 
beszámolóhoz a Kazinczy iskola intézményvezetője.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
1/2017.(01.19.)sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyuró Team Sport Egyesület 2016. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola 
Gáborné klubvezető) 

 
Somogyi Béla polgármester: A beszámolóból kiderül, milyen sok programon vesznek részt a 
nyugdíjasok és véleménye szerint elégedettek az Önkormányzat támogatásával.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2016.(01.19.)sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2016. évi beszámolóját 
elfogadja.  

 
3. Civil szervezetek beszámolói- Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 

Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen megtárgyalták a beszámolót és a Gazdasági 
Bizottság kérésének megfelelően az Elnök nyilatkozott a 2016. évi pénzmaradvány 
felhasználásáról, melyet továbbképzésre kívánnak költeni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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3/2017.(01.19.)sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2016. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné 
elnök)  

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

 
 
Rácz Zsolt képviselő: Amióta az Amatőr S.E. Elnöke felmondott és abbahagyták a sportot, a 
két egyesület között lévő felszültségek is megszűntek.   
 
Somogyi Béla polgármester: Az élet megoldotta a problémát, azóta valóban nincs semmi 
probléma az Egyesületnél.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Bordás Sándor erőemelő egyik közösségi oldalon arról írt, 
hogy visszavonul a versenyzéstől. Nem tudni, hogy 2017-ben a sportoló igényt tart-e az 
Önkormányzat támogatására, vagy valóban visszavonul.  
 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Mai napon jelentette be az Egyesület 
Elnöke, hogy a karate szakosztály kiválik az Egyesületből és önálló szakosztályként működik 
tovább, továbbá Bordás Sándor erőemelő abba hagyja a versenyzést.  
 
Józsa László képviselő: Éveken át a labdarúgás volt az elsődleges, akire a szakosztály az 
eredményeit alapozta. Jelenleg két egyenrangú szakosztály (futball és kézilabda) sportol, 
amely a két pedagógus munkájának is köszönhető.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bugyi Sport Egyesület 2016. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Ismét tűz volt Ürbőpusztán, a legszelesebb napon égett a nád, így az oltás több időt 
vett igénybe a tervezettnél.  A gyújtogatóról egyelőre nem tudni semmit. 

- Múlt héten megtekintették az ’56-os emlékmű nyers változatát, amelyen két másik 
szobrász is részt vett és értékelte a művet. A szobor szép lesz, most folyik az öntése, a 
határidő március 31-e.  

- Minden hét csütörtökön koordinációs megbeszélést tartanak a Sportcsarnok 
építésével kapcsán. Átadási határidőhöz nincsenek kötve, jó minőségű csarnokot 
szeretnének építeni, ezért úgy döntöttek, hogy a hideg időszakban leállítják a 
betonozási munkákat.  

 
Molnár Tibor képviselő: Az a meglátása, hogy nagyon belecsúsztak a fagyos téli 
időszakba a betonozással. Nem tudja mi az oka, hogy ilyen hidegben is folyt a munka. 
Rossz tapasztalata van a fagyban történő munkákkal, ezért attól tart, hogy fel fog 
töredezni a beton.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ma már olyan adalékanyagok vannak, amelyekkel nem 
kockázatos dolgozni.  
 
Csizmadi László képviselő: Tavaly mínusz 10 fokban betonoztak és nincs semmi baja a 
betonnak.  
 

- Megbeszélése volt a Coop Szolnok új igazgatójával. Téma volt többek között, az új 
parkoló építése, annak költségiben milyen mértékben vesz részt. Az eddigiek alapján 
elmondható, hogy vállalják az 50%-os költségmegosztást.  A megtervezett parkoló 
forma nem tetszik a vezetőknek, más kialakítást szeretnének, amely legalább 8-10 
autónak biztosít megállást.  A megbeszélésen szó volt még arról, hogy a cég 
megvásárolná az Önkormányzat tulajdonrészét, majd egy vagyonértékelés után 
árajánlatot tesznek. 

- Megkereste a Generali Alapkezelő vezetője, hogy szeretnék tájékoztatni a 
Képviselőket a náluk elhelyezett pénz alakulásáról, továbbá érdeklődtek, hogy milyen 
ütemben és milyen mennyiségben lesz felhasználva a befektetett pénz, de erről nem 
tudott pontos információt adni. Ez függ a beadott pályázatok eredményétől is.  
 
 

Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint, ameddig tudják tartani, addig hagyják ebben a 
konstrukcióban.  
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

5/2016.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. TEFÜSZ vezetői pályázathoz érkezett állásajánlatok ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen az az álláspont alakult ki, hogy nem tudnak 
vezetőt választani a jelentkezők közül, szerencsésebb lenne, ha helyi jelentkező közül 
választhatnának, ezért újra kiírják a pályázatot.  

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Árajánlatot kért a Dabas Rádiótól az álláshirdetés 
bejátszására, amelyre az alábbi ajánlatot kapta.  

- négy héten át, heti három alkalommal, naponta kétszer, 20 másodperces spot 
hirdetésre, összesen 24 alkalomra 36.900.- Ft összegben vállalja a hirdetést. 

 
Rácz Zsolt képviselő: Természetesen össze kell állítani a hirdetés szövegét és meg kell 
rendelni a hirdetést. Nagyobb eséllyel jelentkezik helyi lakos, amennyiben a körzeti rádióban 
is meghirdetik az állást.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
6/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerv 
igazgatói álláshelyére beérkezett pályázatok alapján a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja.   

   
Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázókat írásba 
tájékoztassa.    

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester                                                         
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

7/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerv 
igazgatói álláshelyére pályázatot ír ki a törvényben 
foglalt feltételeknek megfelelően a határozati javaslat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a kötelezően megjelenő 
felületeken kívül a településen és közvetlen 
környezetében elérhető médiaszolgáltatóknál minél 
szélesebb körben tájékoztassa a településen és 
környezetében élőket a pályázati lehetőségekről.      
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Jegyző                                                         

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
8/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerv 
igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok előzetes 
véleményezésére a törvényben meghatározottak szerint 
3 tagú a feladathoz szakértelemmel rendelkező 
bizottságot hoz létre. 

 A bizottság tagjai: 
Szabó Gábor László  
Morvai Gáborné 
Tóris Gabriella 

 
Határidő:  60 nap 
Felelős: Jegyző      

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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9/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a TEFÜSZ álláshelyre hirdetést ad fel a 
Dabas Rádióba az alábbi tartalommal: 
24 alkalom, amely 4 héten, heti 3 nap, napi 2 alkalmas 
spottal jelenik meg, összesen 36.900.- Ft. összegért.  

 
Határidő: 60 nap 
Felelős: Jegyző      

 
 

7. TEFÜSZ intézmény létszámbővítési igénye 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Az elkészített koncepció alapján követik a TEFÜSZ-ben a 
létszámbővítést, amelyet három fővel kívánnak növelni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

10/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, -
Ellátási és Üzemeltetési Szerve intézmény létszámát 2017. 
január 15. napjától 3 fő teljes munkaidős álláshellyel 
megemeli. A státuszbővítéssel járó bér- és járulék kiadásokat a 
Képviselő-testület az intézmény 2017. évi költségvetésének 
tervezése során figyelembe veszi. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

          Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
 Határidő: azonnal 

 

8. Napköziotthonos Óvoda vezetőjének létszámbővítési kérelme 
pedagógiai asszisztens státusz kialakítása 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett az óvodavezetőtől 2 fő pedagógiai asszisztens 
státuszbővítésre, amelyhez az állam havonta 150 ezer forint normatívát biztosít. Amely e 
felett az összeg felett van, az az önkormányzat költségvetését terheli.  
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
11/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 
intézménye részére 2017. március 01. napjától 2 fő 
pedagógiai asszisztens részére státusz kialakítását 
engedélyezi. 
A 2 fő státuszhoz kapcsolódó költségeket a 2017. évi 
költségvetés terhére vállalja. 
 
Határidő: 2017. évi költségvetés 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár státuszbővítési kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Az intézményvezető kérelemmel fordult a Testülethez, mely 
alapján szeretné kérni a 4 órás könyvtáros 8 órára történő státuszbővítését, mivel a teljes 
munkaidős könyvtáros és a négy órában dolgozó könyvtáros a munkáját csak úgy tudja 
ellátni, ha a művelődési házban dolgozó kollégák besegítenek. A megnövekvő munka 
elvégzéséhez szükséges a két teljes munkaidős dolgozói státusz.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
12/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Bessenyei György Művelődési 
ház és Könyvtár  intézményben a 4 órás státusz 8 órásra 
történő bővítését. Az intézmény létszámát a bővített 
álláshellyel megemeli. A státuszbővítéssel járó bér- és 
járulék kiadásokat a Képviselő-testület az intézmény 
2017. évi költségvetésének tervezése során figyelembe 
veszi. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
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10.  Civil szervezetek 2016 évi támogatás maradvány felhasználásának 
engedélyezése 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen nyilatkoztak az elnökök a 2016. évi 
pénzmaradvány felhasználásról. Ezt az összeget 2017. február 28-ig kell elkölteniük.  
 
Józsa László képviselő: A Bugyelláris Egyesület a Tájház vezetőjének képzésére kívánja 
fordítani a maradványpénzt, a Gyuró Team Sport Egyesület nyomtatót szeretne vásárolni, 
továbbá nevezési díjakra költi a pénzt.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

13/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Bugyi Polgárőr Egyesület részére 
a 2016. évi 197 126 Ft támogatási maradványának 2017. 
február 28-ig történő felhasználását. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

14/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Bugyelláris Hagyomány- és 
Értékvédő Egyesület részére a 2016. évi 183 082 Ft 
támogatási maradványának 2017. február 28-ig történő 
felhasználását. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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15/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete engedélyezi a Gyuró-Team Sport Egyesület 
részére a 2016. évi 190 000 Ft támogatási 
maradványának 2017. február 28-ig történő 
felhasználását. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

11.  Polgárőr szervezet 2017 évi támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A polgárőr szervezet további létszám és őrszolgálat bővítését 
tervezi, ezért a támogatás összegét 2017 évre 900 ezer forint összegben kérte.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

16/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Polgárőr Egyesület részére a 2017. évi 
költségvetés terhére 900.000 Ft működési célú 
támogatást nyújt. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
egyesülettel a támogatási szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2017. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

12.  Körzeti megbízottak 2017 évi támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A támogatást évente kell meghatározni, amely összeget a 
megbízottak kérelmére 2017-től már nem csak üzemanyag elszámolásra, hanem 
autójavításra is felhasználhatnak. Ennek mértéke 15 %-ban lett meghatározva.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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17/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis 
Ferenc körzeti megbízott saját tulajdonában lévő KML-196 frszú 
Suzuki SX4 személygépjármű 2017. évi üzemeltetési költségeihez 
Dabas Rendőrkapitányság Bugyi körzet közbiztonságának 
erősítése céljából összesen 864 000 Ft, azaz 
Nyolcszázhatvannégyezer forint összegű működési támogatást 
biztosít. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előírja, hogy alkatrész vásárlásra, valamint karbantartási-
kisjavítási célra a támogatási összeg legfeljebb 15%-a 
használható fel.  

3) A támogatáshoz kapcsolódó költségeket a 2017. évi költségvetés 
terhére vállalja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal és Körzeti megbízottal a háromoldalú 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

18/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pádár 
János körzeti megbízott saját tulajdonában lévő MVT-163 frszú 
Volkswagen Golf személygépjármű 2017. évi üzemeltetési 
költségeihez Dabas Rendőrkapitányság Bugyi körzet 
közbiztonságának erősítése céljából összesen 864 000 Ft, azaz 
Nyolcszázhatvannégyezer forint összegű működési támogatást 
biztosít. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete előírja, 
hogy alkatrészre, karbantartási-kisjavítási célra a támogatási 
összeg legfeljebb 15%-a használható fel.  

3) A támogatáshoz kapcsolódó költségeket a 2017. évi költségvetés 
terhére vállalja. 
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal és Körzeti megbízottal a háromoldalú 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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13.  Kossuth 28 épület felújításra árajánlatok ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Két ajánlat érkezett az épület homlokzatának 
felújítására. Dolgoztak már mindkét vállalkozóval, úgy gondolja, hogy a drágább ajánlatot 
tévő munkája jobb.  

 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a drágább árajánlatról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
19/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi, Kossuth L.u. 28. épület külső felújítására vonatkozóan 
Kaszap János, egyéni vállalkozó (címe:2347 Bugyi, Táncsics 
M.u.7. , adószáma: 63828193-1-33) Bruttó 540 850 Ft összegű 
ajánlatát fogadja el. 
A külső felújításhoz kapcsolódó költségeket a 2017. évi 
költségvetés dologi kiadásainak terhére vállalja. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert Kaszap János 
vállalkozóval megkötendő szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

14.  Pályázat benyújtása ASP rendszer kialakításához 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy pályázati lehetőség nyílt meg az ASP rendszer 
kiépítéséhez, amelyet a jövőben mindenképpen ki kell építeni az Önkormányzatoknak. Úgy 
gondolja, hogy indulni kell a pályázaton, mert ha nyernek hozzá pénzt, az csökkenti az 
Önkormányzatnak költségeit. 

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

20/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  

1. támogatja és elfogadja pályázat benyújtását a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció 
az önkormányzati ASP rendszer országos 
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kiterjesztéséhez” című felhívás keretében megjelent 
pályázati lehetőségre. 

2. felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére 
 
Határidő:  2017. február 01 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
              Szatmári Attila jegyző 

 

15.  Pályázat benyújtása külterületi utak felújítására 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Pályázati lehetőség nyílt külterületi utak fejlesztésére, 
amelyhez a Délegyházára bevezető utat javasolja lezárni aszfalt réteggel. Korábban már 
megcsináltatták az utat, amely megfelelő lenne útalapnak. Délegyháza az agglomerációban 
van, ezért csak belterületi útjavításra pályázhat, külterületire nem.  
A másik út ami szóba jöhetne, az a Kunpeszért a Sári úttal összekötő útszakasz. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Javasolja, hogy kérjenek árajánlatot egy földmérőtől és egy 
tervezőtő a Kunpeszéri út jövőben aszfaltozásához.    

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
21/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy pályázatot nyújt be a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

kódszámú pályázati kiírás 1. célterületére. 

A pályázatot a 01279/1 és a 01279/2 hrsz-ú út szilárd burkolattal 
történő kialakítása céllal nyújtja be. 
A projekt címe: Bugyi Nagyközség külterületi útjának kiépítése 
A projekt összes költsége maximum: bruttó 133.333.000 Ft. 
Támogatás igény: bruttó 99.999.750 Ft. 
Önerő: bruttó 33.333.250 Ft. 
 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 33.333.250 forintot az 
Önkormányzat saját forrásként a 2017. évi költségvetésében biztosítja 
és elkülönítetten kezeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
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2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16) számú 
rendeletének 66.§ (5) bekezdése alapján Somogyi Béla polgármesterre 
átruházza a mindenkori költségvetési rendelet tartaléka feletti 
rendelkezési jogot a benyújtott pályázatban vállalt  önrész (azaz bruttó 
33.333.250 forint) erejéig. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
      Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: 2017. február 6. 

 

16.  Pályázat benyújtása belterületi utak felújítására 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén pályázati lehetőség nyílt belterületi utak aszfaltozására. 
A pályázathoz maximum 150 millió forintot lehet nyerni, amihez az Erzsébet királyné és az 
Ady Endre – Kölcsey Ferenc utcát jelölné meg. Véleménye szerint burkolt árok megépítésére 
nincs szükség, továbbá nem is mindenhol tesz a hely lehetővé ároképítést.  

 
Szabó Gábor képviselő: Véleménye szerint az Erzsébet királyné és a Rádai utcán járdát 
kellene újítani, nagyon fel van töredezve, balesetveszélyes.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Ismerteti, hogy kibővült a pályázati kiírás, a 
járdaépítés önállóan nem támogatható, kiegészült útépítéssel. Amennyiben a költségek 
lehetővé teszik akkor a járdaépítés is belefér az útfelújítás mellé.  

 
Somogyi Béla polgármester: A Rádai utcán azért nem tervezik a járdafelújítást, mert 
szeretnék pályázat útján az utca jobb oldalán a kerékpárutat megépíteni egészen a Forster 
kastélyig.  
Véleménye szerint az Új utca betonos részét is meg kell terveztetni, ha legközelebb pályázat 
nyílik, akkor kész terveik legyenek ennek az utcának is a felújítására.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

22/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium „Önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel 
kiírt PM_ONKORMUT_2016 kódszámú pályázati kiírására. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

        Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: 2017. január 31. 
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

23/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium 
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal 
történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 
címmel kiírt PM_ONKORMUT_2016 kódszámú pályázati 
kiírására. 
A pályázatot az alábbi utak felújítása estében nyújtja be: 
Erzsébet királyné utca (hrsz: 1123) 
Ady Endre utca (hrsz:166/2) 
 
A pályázat összes költsége: bruttó 59.878.429 Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 8.981.764 Ft. 
összegű saját forrást az Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
          Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
      Határidő: 2017. január 31. 
 

 

17. Kérelem Új utcában fekvő rendőr elhelyezésére 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett az új településrészen lakóktól, hogy 
helyezzenek ki fekvőrendőrt az Új utcán a Szőlő utca és a Teleki utca közötti szakaszra, mert 
az egyenes útszakaszon nagyon felgyorsítanak az autósok, ezzel balesetveszélyes helyzetet 
teremtve az úton közlekedő gyalogos és kerékpárosokkal szemben.  
Valóban azt tapasztalta, hogy nem a megfelelő sebességhatárral közlekednek a sofőrök, de a 
fekvőrendőr kihelyezését nem tartja megfelelőnek. Hiányzik a kerékpárút az Új utcában, 
amivel a gyalogosokat és kerékpárosokat le lehet az útról vezetni.  
Javasolja, hogy nézzék meg az Új utcán a Szőlő – Teleki utca közötti szakaszon a kerékpárút 
kiépítésének lehetőségét.  
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

24/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az új utcában fekvőrendőr elhelyezését nem 
támogatja.  
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Az Új utca (Szőlő u -Teleki utca) szakaszán a 
gyalogos és kerékpáros forgalom könnyítésére céljából 
az út melletti kerékpárút és járda megvalósítását 
kezdeményezi.   
 
Felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a 
válaszlevelet küldje meg a kérelmező részére, valamint a 
kerékpárút és járda építés előkészítő munkáinak 
megkezdésére az intézkedést tegye meg.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

18.  Augusztus 20 program költségvetésének jóváhagyása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Mind a gazdasági- mind a kulturális bizottság megtárgyalta a 
programtervezet, annak költségeit és elfogadásra javasolja a Testület felé.   

 
Hozzászólás, nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet 
a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szent István napi programokra 2 800 e Ft költségvetési 
kiadást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére. A 2 800 
e Ft-ot a Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár 
IKSZT dologi kiadások előirányzati összegébe szükséges 
beépíteni. 

 
Határidő:  2017. február 11. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető  

       Józsa László intézményvezető 
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19.  Gyermeknapi program költségvetésének jóváhagyása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A gyermeknapi programtervezetet a művelődési ház igazgatója 
egyeztette az intézményvezetőkkel, a bizottságok a programot és a költségeket 
megtárgyalták, ezt követően elfogadásra javasolják a Testület részére. A műsort három 
vállalkozás fogja össze, amely költségeit a három kisvállalkozó számlájára fogják utalni. 

 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017. május 26-i gyermeknapi programokra 630 000 Ft 
költségvetési kiadást biztosít a 2017. évi költségvetés 
terhére. A 630 000 Ft-ot a Bessenyei György Művelődési 
ház és Könyvtár IKSZT dologi kiadások előirányzati 
összegébe szükséges beépíteni. 

 
Határidő:  2017. február 11. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető  

       Józsa László intézményvezető 
 

20.  Önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos megkeresések 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Több vállalkozó is megkereste az Önkormányzatot, hogy 
szeretnének önkormányzati területet vásárolni a vállalkozásukhoz. Nincsenek az 
összehasonlításhoz áraik a környékből, ezért nagyobb körültekintést igényel az ár kialakítása. 
A Boroxium Kft. szeretné a Vásárteret vagy a Sári út melletti önkormányzati területet 
megvásárolni, ahhoz kért árajánlatot. Véleménye szerint 1.500.-Ft/m2-es áron fel kell 
ajánlani értékesítésre.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Azt olvasta, hogy Nagy Zsolt helyi vállalkozó is területet keres 
vállalkozása bővítéséhez, műhelyt szeretne építeni. Véleménye szerint az Ürbői út 
kereszteződésében lévő területből fel lehet ajánlani meghatározott méretű területet, aminek 
az ára ne legyen kevesebb, mint 1500.- Ft/m2.  .  
 
Molnár Tibor képviselő: A Sári út mellett lévő ingatlanról el kell dönteni, hogy valóban el 
akarják adni, vagy megtartják Önkormányzatinak. A szennyvíztisztító melletti szikkasztónak 
nem megfelelő a kapacitása, ezért úgy gondolja, hogy a jövőre való tekintettel azt 
meghagyná bővítési területnek.  
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Vásártér 
értékesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

27/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a BOROXION Ingatlanközvetítő Kft. 
részére felajánlja megvásárlásra a 01224/2 hrsz. 
(vásártér)  2 ha 5189 m2 területét 1500 Ft+ÁFA/m2 áron.  

 
Határidő:  2017. február  
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

 
 

21.  A Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Szatmári Attila jegyző: Tavaly decemberben elfogadta a Parlament a polgármesterek 
illetményéről szóló törvénymódosítást, mely alapján 2017. január 01-től az államtitkár 
illetményének 60%-a a polgármesteri illetmény összege. Ez egy egzakt szám, a Testületnek el 
kell fogadni.  
Ezt követően a Polgármester költségtérítéséről is dönteni kell, melynek összege az illetmény 
15%-a. 

 
 

További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
28/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. január 01-től Somogyi Béla 
polgármester illetményét 598 302,-. Ft összegben 
állapítja meg,  
 
Felelős: Szatmári Attila - jegyző 
              Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 

 
 

További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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29/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. január 01-től Somogyi Béla 
polgármester részére havonta a polgármesteri 
illetmény 15 %-ában meghatározott 89 745,- Ft összegű 
költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Szatmári Attila - jegyző 
              Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 

 

22.  Az Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Szatmári Attila jegyző: Az alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 
meghatározott 70-90 %-a, amely minimalizálva és maximalizálva van. A Testületnek dönteni 
kell, hogy mennyi %-ot határoz meg illetményként.  
Nagy András Gábor alpolgármester korábban lemondott a költségtérítéséről, annak 
összegéről nem kell dönteni. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, amennyiben az Alpolgármester lemondott a 
költségtérítésről, akkor a Polgármester illetményének legmagasabb %-át, azaz a 90 %-át 
javasolja megállapítani.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
30/2017.(01.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2017. január 01-től Nagy András Gábor 
alpolgármester havi illetményét 538.472 Ft összegben 
állapítja meg. 
  
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 

 

23.  Önkormányzat SZMSZ mellékletének módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Még tavaly úgy döntött az Önkormányzat, 
hogy beadja a pályázatát bölcsődeépítésre. Mivel Bugyi községben eddig nem volt bölcsőde, 
így az SZMSZ melléklete sem tartalmazott kormányzati funkciókat, amelyhez költséget 
lehetne elszámolni, így két új kóddal szükséges kiegészíteni a mellékletet. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal  

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az 1/2017. (I.23.) sz. rendeletét a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/2011. (III.16) sz. rendelet módosítására 
 

 

24. Egyebek 

 
 

Napirenden kívül 
 

- Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az Abay házba 
bekötötték a riasztórendszert és az udvaron kivágták az odvas fákat.  
Fazekas doktornő megtudta, hogy az ’56-os emlékmű felállítása miatt el lesz bontva a 
kerítés és most félti a számítógépes rendszerét.  
Tájékoztatta a doktornőt, hogy az épület ki lesz világítva, és riasztóval lesz ellátva, 
nem kell attól tartani, hogy kár éri a rendelőben lévő értékeket.  

 
- Nagy András Gábor alpolgármester: Egy kerekesszékes beteg jelentette, hogy nem 

tudja megközelíteni a Puskás Tivadar utcai orvosi rendelőt, mivel nincs 
akadálymentesítve az épület.  
Kiment a műszakis kollégájával és megvizsgálták, hogyan lehet megoldani, hogy 
akadálymentesen megközelíthető legyen a rendelő. 5 %-os emelkedővel megemelné 
a járdát, a lépcső és a kerékpárkorlát átkerülne a másik oldalra, így kialakítható az 
akadálymentesített bejutás. Ezek a tervek láthatók a Portálon.  

 
 
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 


