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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2012. szeptember 13-i soros ülésén 

 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila - jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a meghívott vendégeket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mind a 9 fő jelen van.  
Ezt követően a soros ülés napirendjét az alábbi kiegészítéssel javasolja: 
16-os sorszámmal szereplő napirendet tárgyalják elsőként, mely a Döntéshozatal "Bugyi-
Alsónémedi-Kakucs-Örkény” üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" címmel 
szerepel a meghívóban, továbbá az egyebekben egy újabb pont felvételét az alábbi címmel: 
Döntéshozatal a „Derogációs Vizi közmű projektek előkészítése elnevezésű pályázaton” 
indulásról. 
Ezt követően megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a napirendekhez. 
Bálintné Balogh Mária képviselő szeretne az óvodai felvétellel kapcsolatban kérdést feltenni. 
Szabó Gábor László képviselő az október soros képviselő-testületi ülés időpontjával 
kapcsolatban szeretne egyeztetni.  
További kiegészítést nem kértek a megjelent képviselők, ezt követően a Polgármester 
szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását a meghívó és a szóban tett 
kiegészítésekkel és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta azt. 
 
1./ Döntéshozatal "Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény” üzemelő sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata" c. pályázat közbeszerzési eljárásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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3./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2012. június 
30-i előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
4./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2012. június 
30-i teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
5./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott kötvény pénzforgalmi 
alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
6./ Előterjesztés Intézményi vagyonkezelési szerződések megkötéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
7./ Egészségház felújítás pótelőirányzatának jóváhagyásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8./ Előterjesztés Napköziotthonos konyha felújításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
9./ Szándéknyilatkozat kiadása a Kazinczy Ferenc Általános Iskola működtetésével 
kapcsolatban   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
10./ A 1265 hrsz-ú önkormányzati terület használatba adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
11./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési hitelszerződéshez kapcsolódó 
készfizető kezességvállalásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
12./ Közbeszerzési eljárás indítása központi orvosi ügyelet vonatkozásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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13./ Közmeghallgatás előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
14./ Előterjesztés köztisztviselői juttatásokról szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
15./ A társadalmi egyeztetés helyi szabályairól 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
16./ Állattartási rendelet módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
17./ Innovatív iskolák fejlesztése c. TÁMOP- 3.1.4-12/1 sz. pályázati lehetőségről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
18./2012. IKSZT program 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
19./ Egyebek 
 

- Humán Papiloma védőoltás – Bálintné Balogh Mária 
- Új utca – Teleki utca (önkormányzati tulajdon) hasznosítása – Somogyi Béla p.m. 
- Óvodai felvétellel kapcsolatos kérdés – Bálintné Balogh Mária  
- Október havi soros kt. ülés – Szabó Gábor László 
- Döntéshozatal a „Derogációs Vizi közmű projektek előkészítése elnevezésű 

pályázaton” indulásról 
 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti dr. Kuti Éva háziorvost, akinek gratulált 40 éves 
munkába állásának alkalmából.  
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Napirend tárgyalása 
 

1./ Döntéshozatal "Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény” üzemelő sérülékeny 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" c. pályázat közbeszerzési eljárásában 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a közbeszerzési eljárás a végéhez ért, amire 
három meghívott pályázó volt, amire az Aquaprofit Zrt. késve nyújtotta be a pályázatát. 
Emiatt a pályázatukat érvénytelenné kell nyilvánítani.  
 
A Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja az eredménytelenné nyilvánításról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a 
testület. 
 
Somogyi Béla polgármester - igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt – igen 
Szabó Gábor László – igen   
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

131/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján az AQUAPROFIT Zrt. (székhely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 32. IV. em.) Ajánlattevő ajánlatát 
érvénytelenné nyilvánítja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Somogyi Béla polgármester: A második pályázó (Aquifer Kft.) ajánlata időben érkezett be, de 
hiánypótlásra kellett felszólítani, amit nem a törvénynek megfelelően pótolt, így ezt az 
ajánlatot is érvénytelennek kell nyilvánítani. 
 
A Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja az Aquifer Kft. érvénytelenné 
nyilvánításról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadta el a testület. 
 
Somogyi Béla polgármester - igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
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Józsa László - igen 
Rácz Zsolt – igen 
Szabó Gábor László – igen   
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 
 

132/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a benyújtott ajánlatokhoz mellékelt nyilatkozatok alapján 
az AQUIFER Kft. (1041 Budapest, Károlyi István u. 21.23. A. ép. 
I/8.) ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő 
nem tett eleget az Ajánlatkérő hiánypótlási felhívásának, így a 
szerződés teljesítésére sem alkalmas.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Somogyi Béla polgármester: Mivel tárgyalásos eljárásról van szó, azt csak egy érvényes 
pályázóval lehet lefolytatni. Erre akkor kerülhet sor, amennyiben az egy érvényes ajánlatot 
tevő Geokomplex Kft. ajánlatát elfogadják és felhatalmazza a Testület Nagy András Gábor 
alpolgármestert a tárgyalás lefolytatására, majd a döntési javaslatot hozza a Testület elé. 
Mindez azért történik, hogy a jövő héten ne kelljen újabb rendkívüli ülést tartani egy 
napirendi pont miatt.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Az ajánlati érték mind a négy települést érinti? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen mind a négyet. 
 
A Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja nyertes ajánlattevőről szóló határozati 
javaslatot, továbbá Nagy András Gábor személyét javasolja a tárgyalás lefolytatására, majd 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

133/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a benyújtott ajánlatokhoz mellékelt 
nyilatkozatok alapján a GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskolc, József 
Attila út 59.) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – 
figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, 
alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés 
teljesítésére. A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András 
Gábor alpolgármestert a közbeszerzési tárgyalások 
lefolytatására az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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A szavazást követően a közbeszerzési tárgyalás lefolytatása érdekében távozott Nagy 
András Gábor alpolgármester, így a testület létszáma 8 fő.  
 
 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és 
 a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Várja a kérdéseket a napirendi ponthoz, mind a lejárt 
határidejű határozatokra, mind a beszámolóra vonatkozóan. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Pavella János telekvásárlási kérelmét érintően megkérdezi, hogy 
folyamatban van-e az értékesítés, amelyet a Testület korábban jóváhagyott? 
 
Somogyi Béla polgármester: Azóta nem volt pályázati kiírás, így most az értékesítés áll, 
pályázati pénzből szeretne építkezni, ezért is kérte, hogy több lépésben vásárolhassa meg a 
területet.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a szelektív hulladékgyűjtő cég részéről érkezett-e 
visszajelzés a lakosság felé? 
 
Somogyi Béla polgármester: Az első hulladékszállításhoz késedelmes volt a zsákok kiosztása, 
ennek ellenére jó véleménnyel volt a lakosság felé a cég. Nagy mennyiségű szelektív 
hulladékot vittek el, az ingatlantulajdonosok odafigyelve végezték az osztályozást.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Három település összefogásával elindult az a rendőri jelenlét a 
településen, ami a sebesség mérését, a behajtási időkorlát betartását ellenőrzi. Jónak tartja 
az effajta irányt, amivel nagyobb biztonságot nyújtanak a településen élőknek.  
 
Somogyi Béla polgármester: A három település bizonyos célból többletszolgáltatást kért a 
rendőrségtől, amit megfizet annak érdekében, hogy a polgárok biztonságban érezzék 
magukat.   
 
Csizmadi László képviselő: Megkérdezi, hogy a gördeszka pályának kijelölt területet 
használják-e a fiatalok? 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Azt tapasztalja, hogy jóval kevesebb fiatal érdeklődik a 
sport iránt, mint az korábban mutatkozott. Több vitája is volt, hogy ne dohányozni, 
szemetelni járjanak oda, hanem amiért a pályát megkapták, gördeszkázni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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134/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót és a 
polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
2012. június 30-i előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendet részletesen 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 18/2012. (IX.18.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) 
sz. rendelet módosítására 

 

4./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének  
2012. június 30-i teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

135/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 2012. évi költségvetés június 30-i teljesítéséről 
készült beszámolót. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
       Szatmári Attila jegyző 

Határidő: azonnal 
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5./ Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott kötvény 
pénzforgalmi alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendet részletesen 
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

136/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvény 2012. augusztus 31. 
napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
  
 Határidő: azonnal 

 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

6./ Előterjesztés Intézményi vagyonkezelési szerződések megkötéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendet megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

137/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt, 
hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 
vagyonhasználati-, és kezelési szerződést köt az Önkormányzat 
által fenntartott intézményekkel,  valamint a Polgármesteri 
Hivatallal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
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7./ Egészségház felújítás pótelőirányzatának jóváhagyásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a napirendet elfogadásra 
javasolja a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

138/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a z 
Egészségház (507.hrsz) felújítási munkáira vonatkozóan a 
94/2012./VI.02./KT.sz. határozatban elfogadott előirányzat 
összegét bruttó 3.912.700,-Ft összegre megemelését, valamint 
a polgármester által a pótmunkára megkötött bruttó 914.200,-
Ft összegre vonatkozó vállalkozási szerződést jóváhagyja. 
     
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
 

8./ Előterjesztés Napköziotthonos konyha felújításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Kifejti, hogy bővíteni szükséges az épület étkezőjét, amihez 
Hegyi József készített tájékoztató rajzot. Mindez kb. 48 m2-t jelent az udvar irányába, az 
ehhez készített költségvetés 9.6 millió forintot jelenthet. Az épület teljes felújításának 
költsége az előterjesztésben látható, de az nem tartalmazza a bővítést.  
El kell dönteni, hogy felújíttassák bővítés nélkül, vagy kompletten a bővítéssel együtt 
végeztetik el a felújítást.  
 
Csizmadi László képviselő: A bővítéshez drágának tartja a 140 ezer forint/ m2-es árat. 
Véleménye szerint mástól is kell árajánlatot bekérni, akár könnyűszerkezetes épületre is.  
 
Somogyi Béla polgármester: Figyelembe kell venni a megjelenési formáját is, 
könnyűszerkezetes esetleg a tetőszerkezet lehet. Az is kérdés, hogy az idei költségvetésbe 
belefér-e a plusz 10milliós összeg, vagy maradjon a felújítással együtt a 2013-as évre.  
 
Csizmadi László képviselő: Mindenképpen amellett van, hogy bővíteni is kell a felújítás 
mellett.  
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Somogyi Béla polgármester: Most mindenképpen azt javasolja, hogy készíttessenek rajzot, 
hozzá az árazatlan költségvetést, majd ezzel együtt újból meg kell versenyeztetni a 
kivitelezőket.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

139/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Napköziotthonos konyha bővítésére Hegyi József 
tervezővel készíttet olyan engedélyezésre alkalmas tervet és 
hozzá tartozó árazatlan költségvetést, melyet a kivitelezőkkel 
beáraztatnak versenyeztetés céljából.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

9./ Szándéknyilatkozat kiadása a Kazinczy Ferenc Általános Iskola  
működtetésével kapcsolatban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nincs szükség a 
szándéknyilatkozat meghozatalára, csupán egy gesztus, mivel a törvény változása miatt nem 
ismerik a jövőbeni összes anyagi körülményt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

140/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 
74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ 
által 2013. január 1-jétől fenntartott Kazinczy Ferenc 
Általános és Művészeti Iskola köznevelési intézmény 
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 
működtetését vállalja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
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10./ A 1265 hrsz-ú önkormányzati terület használatba adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Észrevette az MVH hogy az építési engedélyek az 
Önkormányzat nevére szólnak, felszólítást kaptak, hogy írják át a Bugyelláris Egyesület 
nevére, mert az egyesület a pályázó. Most úgy döntöttek, hogy a területet is átadják az 
egyesület részére, hiszen előbb-utóbb ezt is észrevételezni és kérni fogja az MVH.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

141/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy  a 1265 hrsz-ú 925 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan „közművelődési, 

tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása”önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében” 
önkormányzati közfeladatok ellátására a Polgármester 
ingyenes használatba adta a Bugyelláris  Hagyomány- és 
Értékörző Egyesület részére (Bugyi, Kossuth L. u. 15., 

Nyilvántartási szám: TE 5549,  bírósági bejegyző végzés 

száma:13.Pk 60.072/2009/2) képviselője Pintér Ildikó Zsófia 

elnök) részére határozatlan időre, 2012. augusztus 01. napjától 
határozatlan időre 3.hónap felmondási idő kikötésével.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Használati 
szerződés aláírására.   
     
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. szeptember 30. 

 
 
 

11./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működési 
hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A korábbi évekhez hasonlóan az egyesület részére 
lakosságszám arányosan készfizető kezességet vállal az Önkormányzat. Mint ismeretes, 
hitelből gazdálkodik az egyesület, az Önkormányzatnak nincs kockázata a 
kezességvállalásban.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

142/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület, az Örkény és Vidéke Takarékszövetkezet 
támogatásmegelőlegezési hitelfelvételével, és mint a 
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagja a 
hitelszerződés megkötéséhez a település lakosságszám 
arányos részére vetített maximum 2 210 224,- Ft összeg 
erejéig készfizető kezességet vállal.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

12./ Közbeszerzési eljárás indítása központi orvosi ügyelet vonatkozásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A bíráló bizottsági szakember részéről felmerült, hogy célszerű 
lenne szakértőt is bevenni a bíráló bizottságba, aki szakmai tudásával segíthetné a munkát.  
 
Szatmári Attila jegyző: A közbeszerzésben ott lesz a szakmai lebonyolító, csupán szakmai 
szempontból lenne szükséges olyan személy jelenléte, akinek hasonló közbeszerzésben már 
van tapasztalata.  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő legyen az 
a személy, akit a bizottságba bevesznek.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Vállalja a közbeszerzésben való munkát. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

143/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2013. január 01- 2015. 
február 28 időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása szolgáltatás megrendelésére nemzeti 
értékhatárt elérő hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

144/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2013. január 01- 2015. 
február 28 időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására 700.000.- Ft, azaz hétszázezer forint fix 
megbízási díj ellenében az ANPAST Europroject Szolgáltató 
KFt., (Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tér 2. félemelet, 
adószám: 14473681-2-41)  céget bízza meg.   
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: 30 nap 
 

Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

145/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2013. január 01- 2015. 
február 28 időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátásra vonatkozóan a jelen előterjesztésben 
foglalt ajánlati felhívási feltételeket jóváhagyja.  
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

146/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2013. január 01- 2015. 
február 28 időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása közbeszerezési eljárásban a 
Bírálóbizottságba az alábbi személyeket delegálja: 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem, 
Török Anita - pénzügyi szakértelem, 
Szatmári Attila jegyző - jogi szakértelem, 
Endrédi Gábor - közbeszerzési szakértő  

 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 
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13./ Közmeghallgatás előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslatot tett a három helyszínen megtartandó 
közmeghallgatás időpontjára, melyek az előterjesztésben olvashatók. A tárgyalandó témák is 
meg lettek fogalmazva, de várja a javaslatokat további napirendek megvitatásához.  
 
Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

147/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat közmeghallgatást tart: 
2012. október 11-én 18 órakor Bugyi Bessenyei György 
Művelődési Ház Könyvtárában. 
2012. október 16-án 18 órakor Ürbő 
2012. október 17-én 18 órakor Felsővány és  
 
Napirend:  
 
- Tájékoztató az elmúlt év munkájáról 
- Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és a 

tervezett beruházásokról, pályázatokról 
- Tájékoztató a járások kialakításáról, az oktatási és 

közigazgatási rendszer átalakításáról 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: a közmeghallgatás időpontjai 

 
 

14./ Előterjesztés köztisztviselői juttatásokról szóló rendelet megalkotására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy megalkossa 
a köztisztviselői juttatásokról szóló helyi rendeletet.  
 
Hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 19/2012. (IX.18.) sz. 
önkormányzati rendeletét a köztisztviselők 
juttatásairól és támogatására 
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15./ A társadalmi egyeztetés helyi szabályairól 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Szatmári Attila jegyző: Közzé kell tenni a település honlapján az önkormányzat által saját 
hatáskörben hozott, meghatározott témában, ami a lakosság szélesebb körét érinti, 
társadalmi egyeztetés céljából a rendelet-tervezetet. Ehhez egy email címet is meg kell adni, 
ahova a véleményeket, észrevételeket a lakosok megírhatják a tervezetről.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 20/2012. (IX.18.) sz. 
rendeletét a 7/2011. (III. 16.) számú rendelettel 
elfogadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására.  

 

16./ Állattartási rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Szükségessé vált a rendeletet módosítani, a tervezetet a 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 21/2012. (IX.18.) sz. 
rendeletét az állattartással kapcsolatos 
önkormányzati rendeletek módosításáról. 

 
 

17./ Innovatív iskolák fejlesztése c. TÁMOP- 3.1.4-12/1 sz.  
pályázati lehetőségről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Az iskola készül beadni azt a pályázatot, amivel 14.5-15 millió 
forintot lehet nyerni szolgáltatásokra és eszközbeszerzésre. A igényeket összeírták, javasolja, 
hogy 20 millió forinttal adják be a pályázatot, mivel a közbeszerzés és projekt menedzsment 
díjaival is számolni kell.  
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Németh Mihályné intézményvezető: 2012. augusztus 23-án nyitották meg a pályázatot a 
Közép-magyarországi Régióban. A pályázatba olyan eszközöket, eseményeket írtak bele, amit 
már itt csináltak a gyermekek szabadidő eltöltésekor, vagy a tanárok továbbképzéseit 
érintően, csak szerényebb körülmények között. Természetesen sok új dolog is van, 
mindenekelőtt a gyerekek fejlődését vették figyelembe. Elmondja, hogy öt éves időszakról 
van szó, amit meg kell előlegezni, a kifizetésre csak utólag kerül sor, ezért kéri az 
önkormányzatot, hogy a pályázathoz a 20 millió forintot előlegezze meg az iskola részére.  
 
Somogyi Béla polgármester: Válaszában kitér arra, hogy legkorábban a 2013. évi 
költségvetésben jelentkezhet a pályázati összeg megelőlegezése. Fontos még azt is tudni, 
hogy a pályázat lejárta után a tevékenységeket tovább kell folytatni, ezért úgy gondolták, 
hogy az önkormányzat támogatására továbbra is szükség lesz.  
  
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

148/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola (2347 Bugyi, Teleki u. 2.) a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. 
TÁMOP-3.1.4-12/1 kódszámú pályázatát támogatja.  
A pályázat megvalósítását 20 millió Ft. összegig megelőlegezi 
az éves költségvetés terhére.  
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
       Németh Mihályné igazgatónő 

 

18./2012. IKSZT program 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Józsa László képviselő: Elmondja, hogy 2012. július 31. napjától az IKSZT keretében működik 
az intézmény, ami a pályázatban bevállalt feladatokat is jelent. Bele kell épülnie a napi 
tevékenységbe az IKSZT programnak, mindez érinti a nyitva tartást is.  
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, fentiekkel egyetért.  
 

19./ Egyebek 
 

- Humán Papiloma védőoltás – Bálintné Balogh Mária 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: Szeretnének a szülőknek megszervezni egy tájékoztatót a 
humán papiloma védőoltásról, amelyet dr. Kuti Éva háziorvos elvállat. A védőoltás 18 
lánygyermeket érint, a teljes kedvezménnyel 54.000 forintba kerül.  
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Somogyi Béla polgármester: A védőoltást érintően egy korábbi döntésben több évre vállalt 
az Önkormányzat kötelezettséget.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Jelen helyzetben elvi hozzájárulást szeretnének kérni 
ahhoz, hogy a tájékoztatót megtarthassák az érintett szülőknek. Nem szükséges az oltás 
áráról és a támogatásról dönteni, előbb felmérik az igényt, mennyi főt érintene az oltás. 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen a Testület szándéknyilatkozatát adja a szülőkkel 
történő tájékoztatóhoz, de a védőoltás feltétele az, hogy összege nem emelkedett az előző 
évhez képest. 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
 

149/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Humán Papiloma 
védőoltással kapcsolatban a Szociális és Jóléti Bizottság 
elnöke a háziorvossal tájékoztatót tartson az érintett 
szülőknek, majd felmérje az igényeket, amennyiben a 
védőoltás összege nem emelkedett az előző évhez képest.  
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
- Új utca – Teleki utca (önkormányzati tulajdon) hasznosítása – Somogyi 

Béla p.m. 
 

Somogyi Béla polgármester: Tárgyalást folytatott Pokornyik János bugyi lakossal, aki a Sári 
utca - Teleki utca sarkán lévő önkormányzati területet szeretné tartós bérlet formájában 
hasznosítani. Műtrágyát szeretne értékesíteni a területen, ezért legalább öt évre kérné 
bérbe, havi 100 ezer forintot fizetne bérleti díjként. Egyelőre, csak mint lehetőség merült fel 
a téma, kérte, hogy tárgyaljon róla a Testület. Kérdés, hogy az Önkormányzat rövidtávon 
tudja –e hasznosítani a területet, vagy említett feltételekkel bérbe adhatja.  
 
Csizmadi László képviselő: Már a bizottsági ülésen is tárgyaltak a napirendről, ott is 
említette, hogy a terület jelenleg nincs kihasználva, a művelése is költségbe kerül az 
önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy a bérlet részleteit még tárgyalják meg Pokornyik 
Jánossal, amennyiben a bérlet mellett döntenek, a bérleti díjat egy évre előre kérjék 
megfizetni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetért Csizmadi László képviselővel, a bérbe adást támogatja, 
továbbá az egy évre történő bérleti díj megfizetését is támogatja.  
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Somogyi Béla polgármester: A bérlet részleteiről még tárgyalni fognak, de úgy értékeli, hogy 
a Testület nyitott a bérbeadásra.  
 
Képviselőtestület a bérbeadás részleteinek további tárgyalásával egyetért. 
 
A napirend tárgyalását követően megérkezett Nagy András Gábor alpolgármester, így a 
testület létszáma 9 fő.  

 
 

- Óvodai felvétellel kapcsolatos kérdés – Bálintné Balogh Mária 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: A Szociális és Jóléti Bizottság elé került egy eset a múlt 

héten, amivel kapcsolatban szeretné közös gondolkodásra kérni a Testületet.  
Tavasszal felvettek az óvodába egy kislányt, a szülőnek azt mondták, szeptemberben 
megkezdheti az óvodai nevelést, majd az óvoda megkezdése után három nappal arra kérték 
a szülőt, hogy beszélje meg az Óvodavezetővel, milyen feltételekkel folytathatja az óvodai 
nevelést. Mikor ez megtörtént, azt a választ kapta, hogy nem mehet óvodába a gyermek, 
csak ha betölti a 2.5 éves kort. Az anyukának a munkahelye múlt ezen a döntésen, hiszen egy 
hónap múlva betöltötte volna a kislány a 2.5 évét, de nem járhatott szeptemberben az 
óvodába.  
Megkérdezte a Jegyző urat, hogy törvényesen járt-e el az Óvodavezető, majd megállapítást 
nyert, hogy igen, hiszen 2.5 éves kort ír elő a rendelet. Ennek ellenére a humánus, emberi 
hozzáállás azt kívánta volna meg, hogy a gyermeket felveszik az óvodába, hiszen beszél és 
szobatiszta is. Fél napos felügyeletet kellett volna biztosítani, még ebédeltetni sem kellett 
volna a kislányt, az anyuka 12 órára tudott menni érte.  
Kérni szeretné, hogy a jövőben a hasonló eseteket pozitív elbírálásban részesítsék, ne 
maradjon a szülőben rossz tapasztalat az Önkormányzat intézményei felé.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Úgy tapasztalta, hogy az Óvodavezető az 
önkormányzati rendeletnek megfelelően járt el, de természetesen hasonló helyzetben olyan 
döntést kell hozni, ami a szülőnek is kedvező.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az egyedi esetek, egyedi elbírálást igénylenek, és hasonló esetben, 
mint a jelenlegi, amikor minden feltételnek megfelel a gyermek, ami az óvodába járáshoz 
szükséges, akkor lehetősége legyen az Óvodavezetőnek felvenni a gyermeket.  
 
Józsa László képviselő: Annál is inkább egyetért Képviselőtársaival, mert az óvodai csoportok 
létszáma sem vet fel problémát, nem telnek be a csoportlétszámok.  
 
Bak Károlyné képviselő: Az óvodai felmérés szerint 70%-os az óvodai kihasználtság, a 
létszámkeretbe belefért volna a kislány.  
 
Somogyi Béla polgármester: A felelősségben osztozni kell, ilyen esetben az Óvodavezetőnek 
meg kell keresni a Jegyző urat, akitől szakmai segítséget kaphat.  
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-  Döntéshozatal "Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény” üzemelő sérülékeny 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata" c. pályázat közbeszerzési eljárásában 

 
Somogyi Béla polgármester: Nagy András Gábor tárgyalt a kivitelezővel, és a jegyzőkönyvből 

olvasható, hogy a közbeszerzésben nyertes Geokomplex Kft. nettó 85.674 ezer forint 
ellenszolgáltatási díjért elvégzi a munkát.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett a Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a 

határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a 
testület. 
 
Somogyi Béla polgármester - igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária –igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt – igen 
Szabó Gábor László – igen   
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

150/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bíráló Bizottság javaslata alapján „Alsónémedi-Bugyi-
Kakucs-Örkény üzemelő sérülékeny vízbázisok 
diagnosztikai vizsgálata” című –KEOP-2.2.3/A/09-11-
2011-0006” azonosító számú pályázat keretében építési 
beruházás megvalósítására kiírt  

közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Polgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el a testület. 
 
Somogyi Béla polgármester - igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt – igen 
Szabó Gábor László – igen   
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 
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151/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság 
javaslata alapján „Alsónémedi-Bugyi-Kakucs-Örkény üzemelő sérülékeny 
vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című –KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-
0006” azonosító számú pályázat keretében építési beruházás 
megvalósítására kiírt  

közbeszerzési eljárásban a 
GEOKOMPLEX Kft. (3527 Miskolc, József Attila út 59.) ajánlatát nyertes 
ajánlatnak nyilvánítja. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert, hogy a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és 
Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.) ajánlattevővel az 
ajánlatban foglalt feltételekkel és nettó 85.674.000,- HUF + ÁFA , azaz 
nettó nyolcvanötmillió-hatszázhetvennégyezer forint+ Áfa ajánlati árral 
a szerződést megkösse.  

3)  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: Szerződéskötésre 2012. szeptember 30. 

 
- Döntéshozatal a „Derogációs Vizi közmű projektek előkészítése 

elnevezésű pályázaton” indulásról – Somogyi Béla p.m. 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a 25/2002-es kormányrendelet alapján 
lehetőség van szennyvíztisztítóra pályázatot benyújtani, a rendeleti feltételeknek Bugyi 
Nagyközség megfelel. Ismerteti, hogy a pályázat két szakaszból áll, a jelenlegi 19 millió 
forintos összegről szól, ami az előkészítést tartalmazza. Ehhez az összeghez tartozó önrész 
2.862.000.- forint, amely esetben az Önkormányzatnak nincs anyagi kockázata, hiszen az 
előkészítés még nem jelent további kötelezettséget.   

 
152/2012. (IX.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KEOP-7.1.0/11 számú Derogációs Vizi közmű projektek előkészítése 
elnevezésű pályázaton indul.  
A pályázat benyújtásához szükséges 2.862.000,-Ft önerőt biztosítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

- Október havi soros kt. ülés – Szabó Gábor László 
 
Szabó Gábor László képviselő: Szeretné kérni Képviselő-társait, hogy az október havi soros 
Képviselő-testületi ülés időpontját délutánról reggeli időpontra tegyék át, mivel októberben 
(egyéb elfoglaltsága miatt) nem tudna részt venni a délutáni ülésen.  
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Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy az október havi ülést reggel 6:30-kor kezdjék, 
ezt tartja a legmegfelelőbb időpontnak. 
 
A Testület az ülés időpontjával egyetért.  
 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a soros ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Somogyi Béla                                                              Szatmári Attila  
                         polgármester                                                         jegyző 


