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

2012. március 08-i soros ülésén 
 
 
 
 

Testületi ülés helye: Beleznay kastély nagyterme 
 
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 
              Török Anita – pénzügyi vezető 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
és a megjelent vendégeket. 
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
8 fő.  
 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokhoz 
szeretne-e valaki kiegészítést tenni, majd elmondja, hogy a Gyermekjóléti szolgálat 
beszámolója c. napirendet vegyék le a tárgyalandó témák közül, mivel nem érkezett meg az 
anyag, továbbá egy napirenddel bővült a testület által tárgyalandó témák köre, amelyben 
módosítani kell az ivóvízminőség javítását jelentő pályázathoz meghozott 164/2011. (IX.15.) 
sz. határozatot.  
Napirend felvételét más képviselő nem kérte, ezért a soros ülés napirendjét a meghívó és a 
szóban elhangzott kiegészítéssel javasolja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a 
Képviselő - Testület elfogadta. 
 

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

  
2. Előterjesztés munkamegosztási megállapodás megkötésére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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3. Előterjesztés TEFÜSZ adómentes juttatásának szabályozására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

4. Javaslat Általános Iskola telekmegosztására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5. Előterjesztés kötvény helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

6. Beszámoló a Hivatal 2011. évi munkájáról 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

7. Köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelési céljainak meghatározása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

8. Falugyűlés előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

9. Kamrás Kft. útkiigazítási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

10. Caritas ’97 támogatási ügye 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

11. Az ivóvízminőség javítását jelentő pályázathoz meghozott 164/2011. (IX.15.) sz. 
határozat módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
12. Egyebek 
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Napirend tárgyalása 
 
 
 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az írásos beszámolóban kérdésként szerepelt, hogy a 
Református templom felújítása során keletkezett 1.784.089.- forint összegről 
kezdeményezzen-e az Önkormányzat részletes elszámolást az egyház felé, vagy a felmerült 
költségeket vállalja az Önkormányzat és így zárják le a projektet.  
 
Elmondja, hogy ebből az összegből kb. 7-800 ezer forintot lehetne az egyház felé 
érvényesíteni, a többi egyébként is az Önkormányzatot terheli. Véleménye szerint: 
mondjanak le a teljes összegről, mivel az egyház is nehéz anyagi helyzetben van. Részletes 
elszámolásra volna szükség, amivel sok plusz munkát adnak az egyháznak és a pályázatokkal 
foglalkozó kollégának egyaránt. Úgy gondolja, az egyházra jutó összeget adja oda az 
Önkormányzat az egyháznak, ami a két fél közti megállapodásnak is megfelelne, hiszen ami a 
településen van, minden közös.  
 
Bak Károlyné képviselő: Nagyobb veszteségre gondolt az egyház részéről, de örömmel veszi 
tudomásul, hogy műemlék került felújításra, ami a községnek ad értéket.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Szükség van-e projekt lezáró dokumentum aláírásra egyház és 
önkormányzat között? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: A határozatot mindkét fél aláírta, ezzel le lett zárva a projekt.  
 
Józsa László képviselő: Nem mindegyik önkormányzatnak természetes, hogy támogatást 
adjon. Úgy gondolja, hogy a Testület döntését publikálni kellene a lakosság felé, még akkor 
is, ha közös érdeke az egész településnek, hogy szépüljön, újuljon.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egyet ért a felvetéssel, a helyi újságban is közzé lehet tenni az 
önkormányzat támogatását, amit az egyház irányába tett. A Püspök úrtól és az Esperes úrtól 
is kapott az önkormányzat dicséretet, elismeri a Testület hozzáállását és egységét, mivel nem 
volt Pest megyében példa arra, hogy önkormányzati előfinanszírozással tudott volna bármely 
egyház hasonló projektet megvalósítani.   

 
 

További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
templomfelújítás költségeinek átvállalásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 
8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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26/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Református templom 
felújítása során keletkezett 1.784.089.- forint 
többletköltségtől eltekint, elszámolást nem 
kezdeményez az egyház felé. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
27/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a két ülés között végzett 
munkáról készített beszámolót (2012. február 09. 
– március 08.) és a Polgármesteri beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. Előterjesztés munkamegosztási megállapodás megkötésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az intézmények költségvetésének különválása miatt szükséges 
meghozni a döntést. A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

28/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület a fenntartásában lévő önállóan 
működő  

• Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
• Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
• Napköziotthonos Óvoda 
• Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, -Ellátási és 

Üzemeltetési Szerve 
költségvetési szervek előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, 
finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat, a költségvetési szerv 
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működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával, 
hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására kijelöli a Bugyi 
Nagyközségi Polgármesteri Hivatalt.   

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  az 1) pontban felsorolt  

költségvetési szervek és a Bugyi Nagyközségi  Polgármesteri Hivatal (kijelölt 
költségvetési szerv) között létrejövő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
tartalmazó megállapodást jóváhagyja és egyben felhatalmazza az intézmények 
vezetőit a megállapodás aláírására.   

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 Intézményvezetők 
Határid ő: azonnal 

 

3. Előterjesztés TEFÜSZ adómentes juttatásának szabályozására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A TEFÜSZ állásfoglalása miatt a bizottság megtárgyalta a 
napirendet, a vélemény olvasható az előterjesztésben, de a jövőben rendeletet is kell 
módosítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

29/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Településfejlesztési, Ellátási Üzemeltetési Szerve 
munkavállalóinak Cafetéria juttatás bruttó  keretét 
78.560,-Ft-ban állapítja meg,    

 
2) Az 1) pontban megállapított cafetéria keretösszegen felül 

119.420, Ft adómentes juttatás bruttó összegének erejéig a 
TEFÜSZ munkavállalói részére  

- Erzsébet utalvány 
- Széchenyi Pihenőkártya 
- Wellness egészségpénztári utalvány” 
- étkezési utalvány (Ticket utalvány) 

 
formájában igényelhető 
 

 A Képviselő-testület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy a 
fenti döntésről tájékoztassa a TEFÜSZ munkavállalókat.    

 
Felelős: Bai Miklósné intézményvezető  
Határidő: 15 nap 
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4. Javaslat Általános Iskola telekmegosztására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A telekmegosztásra készített javaslatot Mészáros Ernő mérnök 
kolléga készítette, ami jelöli, hogy egy helyrajzi szám alatt van az iskola épülete, a kert és a 
volt mozi területe. Ezt kellene megosztani, amihez a legmegfelelőbb megoldást kell 
kiválasztani.  
 
Mészáros Ernő műszaki tervező: Röviden ismerteti a jelenlegi állapotot: 
A telek egyesítve van a mozi területével az 1083 hrsz.-on. Megoldás az lenne, ha az épület 
olyan telken marad, aminek a telek beépítési %-a nem haladja meg a 40 %-ot. Az ingatlanok 
esetében lenni kell út kapcsolatnak is, de kérdés, hogy a leválasztás az aszfaltos 
tornapályával együtt (tornacsarnok közvetlen vége), vagy anélkül történjen. Javasolja, hogy 
minél nagyobb részt vegyenek ki, hiszen a valóságban nem lesz változás, a Kossuth Lajos utca 
felőli rész változatlan marad, kerítést sem fognak változtatni. A költség 100 ezer forintba 
kerül. A tulajdonjogot érintően, továbbra is az Önkormányzat lesz a tulajdonos. 
 
Somogyi Béla polgármester: A különbség csak annyi a két megosztás között, hogy az 
aszfaltos pálya egyik megosztásban szerepel, a másikban nem. 
 
Csizmadi László képviselő: A sportcsarnokot is belevenné, ha ez a megoldás lehetséges a 
beépítettség szempontjából.  
 
Mészáros Ernő műszaki tervező: Fűtés szempontjából a sportcsarnoknak is van gépészeti 
igénye. Az aszfaltos pálya nem szükséges az oktatáshoz, de a sportcsarnok igen.  
 
Somogyi Béla polgármester: Elvi kérdés az, hogy a testnevelés órákat le lehet-e bonyolítani 
tornacsarnok nélkül, amennyiben a tulajdonok el fognak válni egymástól. Az aszfaltos pálya 
nem szükséges az oktatáshoz, de a csarnok igen.  
 
Józsa László képviselő: A csarnok többcélú hasznosítású. Lehet-e tudni mi várható a 
működést érintően és a korszerűsítés terén, amennyiben átkerül az állam tulajdonába?  
 
Somogyi Béla polgármester: A többcélú hasznosítást egy megállapodásban lehet rögzíteni, 
kell-e a használatért fizetni és mennyit, továbbá milyen feltételek mellett használhatja az 
önkormányzat. Korszerűsítésre az állam is adhat be pályázatot. 
 
Bak Károlyné képviselő: Úgy látja még sok dolog tisztázatlan ezen a téren. 
 
Somogyi Béla polgármester: 2013-ig a megállapodásokat tisztázni kell.  
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Nagy András Gábor alpolgármester: Azon a véleményen van, hogy a tornacsarnok nélküli és 
aszfaltos pályával történő megosztást kell választani.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az aszfaltos 
pályával történő telekmegosztásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

30/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, 
mint a Bugyi 1083 hrsz.-ú Általános Iskola ingatlan 
tulajdonosa – a mellékelt megosztási rajz szerinti- 
telekalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja.    

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület úgy 
dönt, hogy a 1083 hrsz.-ra vonatkozó telekmegosztást – a 
mellékelt megosztási rajz alapján- elkészítteti, melyre a 
bruttó 69.850.,-Ft vállalási áron a vállalkozási szerződést a 
Méter Bt-vel aláírja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat aláírására  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 90 nap. 
                  

5. Előterjesztés kötvény helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kötvény alakulásáról szóló napirendet a bizottság 
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.  
 

31/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvény 2012. február 29. 
napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
  
 Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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6. Beszámoló a Hivatal 2011. évi munkájáról 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a részletes és mindenre kiterjedő beszámolót 
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.  
 

32/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal 2011. évi munkájáról készült 
beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Szatmári Attila –jegyző  
Határidő: azonnal  

 

7. Köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelési céljainak 
meghatározása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A kiemelt célok meg lettek határozva, olvashatók a 
határozatban. A bizottság elfogadásra javasolja a határozatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

33/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

Tv. 34.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat 
az alábbiakban határozza meg: 

KIEMELT CÉLOK: 
 
      1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 

a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- és 
bizottsági munka teljesítése.  

b) gazdasági programban meghatározott feladatok, célok végrehajtása 
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b) A képviselő-testület és bizottságai részére biztosítani kell az előterjesztések és 
más döntéshez szükséges anyagok SZMSZ-ben foglaltak szerinti időben történő 
elkészítését és pontos kiküldését  

 
c) Intézkedést igénylő képviselő-testületi, bizottsági döntések pontos és határidőre 

történő végrehajtása  
 
d) Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII.. törvényben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a 
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük 
biztosítása.  

 
e) A Képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésekor a papír alapú 

adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus adatforgalom növelése. 
A Portál minél szélesebb körű használata 

 
f)   Az Önkormányzat munkájáról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása. 
 
g) Az Alaptörvényből új önkormányzati törvényből, valamint egyéb 

jogszabályváltozásokból eredő önkormányzati feladat- és hatáskörök 
változására való felkészülés, helyi jogalkotási, deregulációs feladatok 
végrehajtásában hatékony közreműködés feladatok 

 
h) A várható intézményi átadásokban, illetve visszavételekben olyan szintű 

együttműködés és koordináció a Kormányhivatallal , hogy az intézmények 
szakmai működtetése és feladatfinanszírozása biztosított legyen   

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
 
a) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok határidőre történő 
szakszerű és jogszerű ellátása. 

b) Az ügyfelek teljes körű törvény szerinti tájékoztatása és felvilágosítása az őket 
érintő eljárásokról. 

c) Az elektronikus kapcsolattartás növelése a Polgármesteri Hivatal valamennyi 
szervezeti egységénél.  

 
d) Törvényes és ügyfélbarát ügyintézés törvényes színvonalának emelése oly 

módon, hogy az I. fokú határozatok, írásbeli- és szóbeli tájékoztatók tartalmilag 
és formailag a döntés minden jogi elemére térjenek ki. A II. fokú eljárás alá 
került ügyek esetében ne kerüljön sor a döntést megsemmisítő vagy az új 
eljárás lefolytatására kötelező döntésre. 

 
e) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok 

betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések 
mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes 
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jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói gyakorlat 
megismerésére, elsajátítására. 
 

f)  A Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos lehetőségek  
figyelembevételével a minél hatékonyabb ügyintézés biztosítása. 

 
g) A közcélú munka teljes körű megszervezése,  pontos végrehajtása és 

ellenőrzése. 
 
h)   A szociális  segélyezési  rendszer  átalakításából  adódó feladatok elvégzése 

(helyi lakásfenntartási támogatás, családi pótlék folyósításának  
felfüggesztése, szüneteltetése) 

 
 i) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy  az önkormányzatnál 

meglévő  segélyezési lehetőségeket,  hozzájutásának feltételeit megismerjék. A 
döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra kerüljenek.  

 
j)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését  ez 

irányú  szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel  kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb színvonalon 
tudják végezni munkájukat. 

 
k)  A közterület-felügyelő  munkájának segítése a jogi lehetőségek mind teljesebb 

feltárásával a  hivatal  köztisztviselői részéről.   
 
l)   Fel kell készülni a járási hivatalok létrehozásából eredő belső hivatali 

szervezeti struktúra átalakítására 
 
m) A fogyatékos vagy bármely más okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek 

kiemelt segítése az ügyintézés során.  
 
n) A jogszabályok nagy mennyiségű változására tekintettel valamennyi rendelet 

és belső dokumentum (utasítások, szabályzatok, hivatali és általános 
folyamatok, bizonylati albumok, minőségügyi kézikönyv) felülvizsgálata és 
módosítása. 

o) Fel kell készülni a szabálysértési hatáskőr Kormányhivatalhoz kerüléséből 
adódó feladatokra 

p) Egyszerűsített honosítási kérelmek gyors feldolgozása, illetve állampolgári 
eskütételek ünnepélyes lebonyolításának megszervezése, és az szt követő 
adminisztrációs feladatok pontos ellátása  

3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos célok 
 

        a)  Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     az 
európai uniós pályázatokra. 
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b) A pályázatokkal, elnyerhető források felhasználásával kapcsolatos minél több 
pályázat előkészítése és benyújtása .  

 
c) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési 

eljárások soron kívüli ügyintézése   
 
d) Az önkormányzat által meghirdetett járdaépítési programmal kapcsolatos 

teljes körű tájékoztatás és segítés megadása a lakosság részére (pontos 
információ, gyors műszaki segítség) 

 
e) A községet érintő bányászati tevékenységgel összefüggő feladatok 

(szakhatósági állásfoglalások, észrevételek) önkormányzati döntéseknek és 
helyi szabályozásnak megfelelő ellátása  

 
f) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának elősegítése,  a 

folyamatos információ-áramlás biztosítása. 
 

 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és pontos 
végrehajtása: 

 
                     a)  Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása, 

kezelése és hatékony felhasználása.   
 
                     b)   Az önkormányzat gazdasági működésének elősegítése  érdekében fejlesztési 

célú  hitel, valamint  kötvénykibocsátás lehetőségének megvizsgálása, 
előkészítése.   

 
   c)  Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek  
                     takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének folyamatos  
                     ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása. 

 
  d)  A helyi adó, csatorna közműfejlesztési hozzájárulás, mezőőri járulék, lakossági és 

közületi hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedés hatékonyságának 
javításával növekedjenek az önkormányzat bevételei, cél továbbá minél több 
sikeres behajtási eljárás lefolytatása 

 
f) A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának emelésével, az 

adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei. A 
kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási cselekmények elindítása 
és folyamatos figyelemmel kisérése az előirányzott adó és adóbevételek 
realizálása érdekében  

 
g) Intézményátadás esetén az átadással kapcsolatos leltározási, zárási, 

beszámolási feladatok szakszerű elvégzése 
 

h) A megváltozott államháztartási törvény és annak végrehajtására kiadott 
kormányrendelet alapján a költségvetés tervezésének, és végrehajtásának, a 
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könyvvezetés és a beszámolás rendszerének átalakítása az önkormányzat, a 
hivatal és az intézmények tekintetében. 

 
i) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai 

támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények gazdálkodási, 
pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és intézmények között 
létrejött együttműködési megállapodás alapján  
 

            5) A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással az 
együttműködés erősítése  

 
     a) az önkormányzati feladatok ellátása terén, valamint a   
 
     b) közös fejlesztési pályázatokban történő részvételhez   

szükséges önkormányzati döntések határidőre történő gyors és pontos 
előkészítése elősegítése.  

             c) A Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés erősítése és folyamatos 
koordinálása. 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: Egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása: 2012. március 31. 

 

8. Falugyűlés előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata arról szól, hogy a Falugyűlés időpontja az 
április havi soros testületi ülés befejezését követően kerüljön megtartásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

34/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2012. április 12-én 18 
órakor Falugyűlést tart a Bessenyei György 
Művelődési Házban.  
Vitaindító napirendek: 
- tájékoztató az önkormányzati munkáról 

- folyamatban lévő pályázatok és várható 
fejlesztések 

- tájékoztató az elkerülő útról  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. április 12. 
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9. Kamrás Kft. útkiigazítási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a jelenlegi út jogilag önkormányzati 
tulajdonban van, amelyből a bányavállalkozó saját költségén szabályos téglalap alakú utat 
szeretne létrehozni. Ez által egy esztétikailag is szebb és jobb helyzet fog kialakulni.  
                                                                                                                                                                                           
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

35/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Kamrás 
Kft kérelmének ismeretében úgy dönt, hogy a – mellékelt 

térkép szerinti- 01269/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út 
határvonalának kiigazításához hozzájárul azzal a feltétellel, 
hogy az út mind funkcióban mind területben változatlanul 
megmaradjon. 
 
A területkiigazítással kapcsolatban felmerülő költséget a 
Kamrás Kft-nek kell viselnie.  Az út védelmét és 
sérthetetlenségét a térképen jelölt védőpillér biztosítja Ennek 
ellenére bekövetkező károsodás megszüntetését a 
vállalkozónak kell vállalnia.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
útáthelyezéssel érintett okiratokat aláírja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: május 30. 
 

10.  Caritas ’97 támogatási ügye 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A tavalyi megállapodást kell megújítani, amelynek lejárt az egy 
éves támogatása, de tartalmilag nem történik változás.  
 
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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36/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy támogatási szerződést köt a Caritas ’97 Bt-vel a 
Bugyi, Kossuth L. u. 17. szám alatti ingatlan rendelőhelyiségére, 
fizikoterápiás tevékenység elvégzésére.  
Az Önkormányzat vállalja, hogy havi bruttó 65.000 forint 
összegű támogatást nyújt a Bt. részére, melyet minden hónap 
5. napjáig átutal a 64400020-10204669 sz. folyószámlaszámra.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: március 20. 

 

11.  Az ivóvízminőség javítását jelentő pályázathoz meghozott  
164/2011. (IX.15.) sz. határozat módosítása 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Az energiahivatal pályázatának elszámolható költségére 975 
forinttal többet számolt ki, mint az ehhez kapcsolódó határozatban szerepel.  A támogatási 
aránynak 87.0329736 % támogatási intenzitással bír. Technikai változtatásra van szükség, 
mert a támogatási összeghez kell a testület határozatot igazítani.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Mai napon jelent meg a kiírás ivóvíz 
pályázatra 60 % -os az önerő alappal, amely 100 %-os támogatottságú is lehet, amennyiben a 
megvalósításában közfoglalkoztatott személyek is részt vesznek.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Ez azt jelenti, hogy önrész nélküli lesz a pályázat? 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Az ÁFA az Önkormányzatot terheli, ami 
visszaigényelhető.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Fordított adózást jelent, amely esetében az ÁFA-t csak a 
könyvben kell szerepeltetni, pénzmozgással nem járna.  
 
Somogyi Béla polgármester: A közbeszerzésről holnap lesz megbeszélés, vállalkozói 
finanszírozással fog történni a megvalósítás, az önkormányzatnak nem kell pénzt tenni a 
pályázatba.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik; hogy műszakilag is lehet tudni valamit a pályázatról? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, lehet. Lesz egy gépház, melyben mechanikailag és 
vegyileg is tisztító műtárgyak fognak épülni. Ezek egy épületben nyernek elhelyezést. 
Minőségbeli változás fog történni, kivonják azokat az anyagokat az ivóvízből, amelyek 
károsnak minősülnek. Az épület mellett nyílt árokülepítő készül, ezen kívül a pályázat 
kismértékű hálózatfejlesztést is magába foglal.  
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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37/2012. (III.08.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az 
Ivóvízminőség javítása érdekében a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0036 
azonosító számú projekt megvalósítását.  
A projekt címe: Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az 
ivóvízminőség-javítás érdekében 

A pályázat elszámolható összes költsége: 321.410.975 Ft. 
Támogatási arány:    87,029736 % 
Támogatás összesen:   279.723.123 Ft. 
Teljes önrész összege:  41.687.852 Ft.  
EU Önerő Alap támogatási összeg: 41.687.852 Ft. (az 

önrész:100%-a) 
Amennyiben az EU Önerő Alap pályázaton az Önkormányzat nem nyer 
támogatást, akkor az önerő teljes összegét saját forrásként az 
önkormányzat 2012. évi költségvetéséből biztosítja.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármester a fentiekkel kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla Polgármester 
Határidő: 2012. április 10. 

 

11. Egyebek 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a közeljövőben szennyvíztisztítók felújítására, 
építésére is lesznek pályázati lehetőségek. Két megvalósítási javaslat közül döntöttek, mellyel 
bővíteni kívánják a kapacitást. Hamarosan megjelenik egy újabb pályázat, mely új tisztító 
megépítésére fog lehetőséget adni.  
Másik dolog, amit megemlít, hogy az ivóvíz beruházás kapcsán egy kevés hálózatfejlesztési 
lehetőség is lesz, amely során megszűntetik a végzárakat és a Béke köz is vezetékes 
vízhálózatot kaphat.  
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Bálintné Balogh Mária képviselő személyében.  
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                            polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
  Bálintné Balogh Mária 


