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

2019. január 28-i rendkívüli 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 

              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

 

 

 

NAPIREND ELŐTT 
 

 

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli 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.  

A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, 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. Az illegális hulladéklerakók felszámolása c. pályázati kiírásra pályázat benyújtása  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Döntéshozatal augusztus 20. napi programok költségeihez  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Az illegális hulladéklerakók felszámolása c. pályázati kiírásra 
pályázat benyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt ülésen döntöttek, hogy beadják a pályázatot az 

illegális hulladéklerakó felszámolására, amelyhez 3 millió forintot lehet elnyerni. Ezzel az 

összeggel csökkentenék az elszállítás és az újabb elhelyezés költségét. Mint ismeretes, 
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felszólítást kapott az Önkormányzat, hogy az Ürbői út kereszteződésében illegálisan 

elhelyezett hulladékot fel kell számolni, a megjelent pályázati kiírással esély lehet pénzt 

nyerni hozzá. A soros ülésen még nem volt ismert az elszállítással és elhelyezéssel 

összefüggő költség, akkor a pályázat összegéről még nem döntöttek, arra most van szükség. 

Az előterjesztésben olvashatók a tételes árak, amelyek végösszege 4.582.700.- Ftra lett 

számolva, ehhez jelölték meg a 3 millió forint támogatási összeget. A pályázatot még a mai 

napon szeretnék benyújtani annak érdekében, nehogy elfogyjon a pályázati pénz.  

 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról 

szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 

alábbi határozatot hozta: 

 

26/2019.(01.28.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az 

illegális hulladéklerakók felszámolására” c. kiírásra. A 

pályázatot az Önkormányzat tulajdonában lévő 01125 

hrsz-ú Natura 2000 besorolású területen 1700 m2-en 

felhalmozott illegális építési-bontási hulladék 

felszámolására készíti el. 

Az elhagyott hulladék felszámolásának teljes költsége: 

bruttó 4.582.700Ft 

A pályázaton igényelt támogatás: bruttó 3.000.000 Ft. 

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                       Török Anita pénzügyi vezető 

Határidő: 2019. február 28. 

 
 

2. Döntéshozatal augusztus 20. napi programok költségeihez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén nem tudták a soros ülésre előterjeszteni a Szent István 

napi programtervezet költségvetését, mert addigra nem érkezett vissza az együttes 

árajánlata. Mivel mára ismertté vált a rendezvény költségvetése, a szerződést meg kell kötni, 

mert később már nem lesz kapacitása a fellépőknek, leszerződnek a nagyobb 

rendezvényekre. A szerződéskötés feltétele a fellépődíj 30 %-ának átutalása, ami még nem 

szerepel a 2019 évi költségvetésben. Kéri, amennyiben egyet értenek a programmal és a 

koncert díjával, azt szavazzák meg annak érdekében, hogy a foglalást rögzíteni tudják.  

 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Szent István napi 

program költség elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 

szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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27/2019. (01.28.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 

Könyvtár intézményvezetőjének kérelmét elfogadja és 

az augusztus 20-i rendezvényhez az 1 600 000,- Ft + áfa 

költséget biztosítja a 2019. évi költségvetés terhére. A 

képviselő-testület a 30 % előleg 2019. január havi 

utalásához hozzájárul.  

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Péter Gábor intézmény vezető 

   Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 

megjelenést és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

        

Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


