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

2018. május 31-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:  

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi főelőadó  
   

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, elmondja, hogy Somogyi Béla polgármester úr egyéb elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az ülése, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 
megválasztott tagjából 6 fő jelen van. 
Ezt követően az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a napirend elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 

1. Mezőőri munkaviszony megszűntetése, pályázat kiírása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Mezőőri munkaviszony megszűntetése, pályázat kiírása 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Czérna Pál mezőőr 2018. május 25-én jelezte a 
munkáltató Önkormányzat felé felé, hogy nyugdíjba kíván vonulni, ezért kérte a közös 
megegyezéssel történő munkaviszony megszűntetését, valamint szolgálati fegyverének 
tulajdonba adását. A mezőőri álláshely betöltéséhez szükséges kiírni pályázatot, amelyet a 
közigazgatási portálon közzé kell tenni.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a jogviszony 
megszűnéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

130/2018. (05.10.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Czérna Pál mezőőr közalkalmazotti 
jogviszonyát „közös megegyezéssel” 2018. június 30. 
napjával megszünteti. 
 

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő B-02289 gyártási számú lőfegyvert 
ajándékozás jogcímen átadja Czérna Pál mezőőrnek.  

 
3) A fegyver átminősítésére felkéri a Jegyzőt a további 

intézkedéshez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat kiírásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

131/2018. (05.10.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mezőőri álláshelyre – mellékelt tartalommal- a pályázatot ír 
ki.  
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályáztatással 
kapcsolatos teendőket végezze el. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
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2. 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló rendelet módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi ügyintéző: Ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár 
megkezdte az ellenőrzést, amelyre vonatkozóan 2018. május 14-én javításokat rendelt el az 
előirányzatokra vonatkozóan. Ezek a javítások a már elfogadott éves előirányzatok és a 
zárszámadás tekintetében is hatást gyakoroltak az önkormányzat és intézményeinek 2017. 
évi előirányzati összegeire és az összesített főösszegeire. Ezért szükséges mindkét rendeletet 
módosítani a szöveges részben olvasható adatok alapján.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 7/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. 
(II.13.) sz. rendelet módosításáról 

 

Kérdés, vélemény nem volt, az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 8/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendeletét az 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről 
szóló 6/2018.(V.15.) sz. rendelet módosításáról 

 
Több napirendi pont nem lévén az alpolgármester úr megköszönte a rendkívüli 
önkormányzati ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
     
    
 

          Nagy András GÁbor       dr. Szatmári Attila 
           alpolgármester                     jegyző 


