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NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, valamint a Bugyelláris Egyesület Tagjait. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, két képviselő nem tud jelen lenni, akik jelezték távolmaradásukat, ezek Rácz 
Zsolt, valamint Szabó Gábor László urak. 
 
Ezt követően javaslatot tesz a rendkívüli ülés napirendi pontjaira vonatkozóan, melyet a Hivatal 
előzetesen telefonon egyeztetett a képviselőtestülettel. A Képviselőtestület a javaslatot 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Döntéshozatal Tájház megvalósítása tárgyában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Keretszerződés megkötése közbiztonság ellenőrzések foganatosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. IKSZT pályázati támogatás lemondása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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4. Megbízási szerződés megkötése sportpályázat írására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Napirend tárgyalása 

1. Döntéshozatal Tájház megvalósítása tárgyában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos el őterjesztés csatolva a képvisel őtestületi ülés jegyz őkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy azért kezdeményezte a 
Bugyelláris Egyesülettel az összevont ülést, mert néhány kérdést tisztázni kell a 
képviselőtestület döntését megelőzően. Természetesen úgy gondolja, hogy a Képviselőtestület 
állásfoglalása most sem változott ahhoz viszonyítva, mint amikor a pályázat beadásra került. 
Tehát ugyanúgy szeretné a tájházat megvalósítani, csak az időről szükséges dönteni. 
Időközben jogszabályi változás történt, s így jogértelmezési probléma került felszínre, melynek 
értelmezése jelenleg van folyamatban. A 24 hónapos beruházási határidőt minden gond nélkül 
lehetett volna tartani. A jogszabályi változás eredményeként azonban 9 hónapon belül kifizetési 
kérelmet kellett volna benyújtani, valamint a közbeszerzési eljárást is meg kellett volna 
kezdeni. Az MVH erre a hétre ígérte, hogy állásfoglalást adnak a kérdésben. Amennyiben 
valóban 9 hónapon belül meg kellett volna indítani a beruházást, akkor elveszítjük a 
pályázatot. Mindenképpen szükséges tehát tisztázni a további teendőket. 
Amennyiben a Képviselőtestület úgy dönt, hogy a tájház megvalósítása mellett' elkötelezi 
magát, abban az esetben a közbeszerzési eljárást mielőbb meg kell kezdeni. Ebben az 
esetben a meghívásos eljárás lenne a legcélszerűbb. A közbeszerzés lebonyolítására 
szerződést kell kötni, a közbeszerzési szabályzatot, valamint a közbeszerzési tervet el kell 
készíteni, a bíráló bizottsági tagokat delegálni kell az eljárásba, a közbeszerzésben foglalt 
kivitelezés finanszírozásának biztosítása, valamint árazatlan költségvetés, terv és építési 
engedély szükséges. A közbeszerzés lebonyolításának költsége kb 800.000.—Ft. Ezt 
követően a kivitelezést is valamilyen szinten meg kell kezdeni, s az első építési részszámla 
alapján a kifizetési kérelmet be kell nyújtani. Ha ez így meg tud valósulni, azután lehet a 
határidőt tolni, ámbár a maga részéről megfontolásra ajánlja ezt, mert véleménye szerint a 
mielőbbi megvalósítás célszerűbb lenne. 
Mindenképpen javasolja jól átgondolni a tájház kérdését, mert ha egy ilyen lehetőséget kapott 
az Egyesület, s ezzel most nem élnek, akkor néhány évig biztos, hogy nem lesz rá újabb 
esély. Amennyiben önként visszaadja az egyesület a lehetőséget, akkor semmilyen más egyéb 
szankció nem éri, csak magával a ténnyel kell számolni, hogy lehetséges az, hogy évekig nem 
lesz rá újabb lehetőség. Amennyiben nem valósítják meg a tájházat, abban az esetben az 
eddig ráfordított mintegy 4 — 4,5 millió forint az amelyet elveszít az Önkormányzat. 
Természetesen ez nem mind megy veszendőbe, hiszen pl. a terveket később is fel lehet majd 
használni. 
 
Kérdés, vélemény:  
Csizmadi László képvisel ő: A polgármester úr elmondta a lehetőségeket. Véleménye szerint el 
kellene indítani ezt a beruházást. Nem szabad egy ilyen mértékű támogatást veszni hagyni. 
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Természetesen tisztában van azzal, hogy a későbbi működtetés kérdését is tisztázni kell, 
hiszen nem csak a megvalósítás a kérdés, de a maga részéről úgy gondolja, hogy mindenre 
lehet megoldást találni, s a lehetőséggel élni kell. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A maga részéről fél a későbbi fenntartástól. Igaz, hogy 
már eddig elköltött az önkormányzat mintegy 4,5 millió forintot, de egyetért a polgármester úrral 
abban, hogy ez nem mind veszik el, hiszen egy esetleges későbbi megvalósításnál igénybe 
lehet venni a tervdokumentációkat. Jobban tart a fenntartástól, vagyis attól, hogy nem lesz 
képes hosszú távon a tájházzal foglalkozó személyt biztosítani, illetve a felmerülő energia 
költségek miből lesznek finanszírozva? Ennek a lehetőségét nem látja. 
 
Bak Károlyné képviselő: Tudja, hogy nagyon szoros a költségvetés. Milyen módon lehetne a 
felmerülő költségeket biztosítani, vagy esetleg csak a jövő évi költségvetésbe tud bekerülni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elképzelhető az is, hogy csak a jövő évi költségvetésből kerülne 
sor az első kifizetésre, de akkor úgy kell a közbeszerzést indítani.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Sajnos nem lát a szükséges pénzre sok esélyt. 
 
Somogyi Béla polgármester: A maga részéről az IKSZT-vel kapcsolatban optimista, s bízik 
benne, hogy fél éven belül lesz belőle pénz. 
 
Józsa László képviselő: A maga részéről a következményektől tart. Abban az esetben, ha 
visszaadják a lehetőséget, akkor milyen következménye lehet, amely számít a döntés 
meghozatalában. 
 
Somogyi Béla polgármester: Abban az esetben, ha az önkéntes lemondás mellett dönt az 
egyesület, ill. az önkormányzat abban az esetben semmilyen szankcióval nem kell a 
továbbiakban számolni. Csak a megvonás alapján kell egyéb szankcióra is számítani. A későbbi 
működtetés biztosításának érdekében egy külön költséghelyet hoznak létre. Ennek azonban 
nem mindegy a mértéke. Tisztázni kell természetesen azt is, hogy ki és hogyan fogja ezt 
működtetni, s a vezetése is igen fontos kérdés. A maga részéről nem zárkózik el attól sem, 
hogy ha nem találnak a településen belül megfelelő személyt, abban az esetben esetleg más 
településről kerüljön ide valaki. Mindenképpen olyan személynek kell lenni a vezetőnek, aki a 
mai kornak megfelelő un. menedzser típusú, s mindent meg tesz majd annak érdekében, hogy 
maximális kihasználtsággal működjön ez az intézmény. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Olyan vezetőt kell alkalmazni, aki csak itt dolgozik? 
 
Lengyel Piroska a Bugyelláris Egyesület tagja: Úgy gondolja, hogy szegénységi bizonyítvány 
lenni, ha helyben nem találnának alkalmas személyt. Úgy gondolja, hogy egy helyi nyugdíjas 
pedagógus megfelelő lenne erre a feladatra. Korábban Gyurászik Györgyné egyesületi tag 
felajánlotta, hogy szívesen ellátná ezt a feladatot. 
 
Gyurászik Györgyné képviselő: Természetesen felvetődött ennek a lehetősége. Ehhez tudni 
kell azonban azt, hogy a nyugdíj mellett mi az amit elvállalhat. Természetesen ha úgy adódik 
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honorárium nélkül is elvállalja, de úgy gondolja, hogy napi 8 órában társadalmi munkában nem 
várható el ez senkitől. A maga részéről javasolja, hogy a környező településeken meg kellene 
nézni, hogy mennyi az anyagi vonzata egy ilyen intézmény fenntartásának. Ezt azért is 
szükségesnek tartja, mert az egyesület egy élő tájházat szeretne létrehozni. 
 
Pintér Ildikó Bugyelláris Egyesület elnök: Jó lenne tudni, hogy mennyire befolyásolná a 
település költségvetését ez a beruházás? Nem okoz-e működési problémát, ha az 
önkormányzat megelőlegezi a pályázat lebonyolításához szükséges pénzt? 
 
Somogyi Béla polgármester: Valóban szoros a költségvetés, de vannak olyan munkák 
betervezve, mint pl. a sportcsarnok felújítás, vagy az Új utca felújítása annak érdekében, hogy 
ne legyen egyirányú. Tehát ezeket mind-mind lehet tolni annak érdekében, hogy a szükséges 
erőforrások rendelkezésre álljanak. 
 
Csizmadi László képvisel ő: Csak ismételni tudja önmagát, s továbbra is azt mondja, hogy el 
kell kezdeni a megvalósítást, s utána már lehet vele számolni a költségvetések 
összeállításakor. 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy ítéli meg, hogy a működési kiadások biztosításához a 4-5 
milliós önkormányzati támogatás belefér. Természetes, hogy a lehető legkevesebb összeggel 
szeretnék támogatni, ehhez bevételes programokat is kell szervezni. Ahhoz azonban, hogy 
önfenntartó legyen ez az intézmény nagyon sok programot kellene szervezni, de a maga 
részéről optimista. 
 
Józsa László képvisel ő: A tájháznak ugyanúgy, mint a művelődési háznak is kultúra-megőrző 
szerepe van. A saját tapasztalatából tudja azt, hogy a saját bevételeket nem a kulturális 
eseményekből szerzik be, hanem a terembérletekből. Kimondottan szakmai érdekek mentén 
kell dolgozni. A jelenlegi gazdasági helyzet nem alkalmas arra, hogy egy ilyen bizonytalan 
tényezőjű pluszterhet felvállaljon az önkormányzat, s a korábbi döntését felelősséggel 
felvállalja ismét. A maga részéről nem szívesen támogatná ennek a pályázatnak a 
megvalósítását. Megítélése szerint komoly költségvetési tételt jelentene az önkormányzatnak. 
A vezető személyének kérdésében pedig az a véleménye, hogy önkéntes munkára nem 
szabad építeni, mert azt egy ideig valaki megteszi, de hosszú távon nem lehet elvárni és nem 
lehet számonkérni sem. 
 
Gyurászik Györgyné képvisel ő: Javasolja, hogy a Dabason lévő Kézműves Ház költségvetését 
nézzék meg, s abból már lehetne következtetni arra, hogy kb. milyen mértékű támogatás 
szükséges a működéshez. 
 
Pintér Ildikó Zsófia Bugyelláris Egyesület elnöke: A Kézműves Ház magánszemélyé és 
alapítványon keresztül működik. 
 
Szalay Balázs Bugyelláris Egyesület tag: Az egyesület 22 tagja nagyon sok energiát fektetett 
bele abba, hogy egyszer legyen egy tájházunk, mert úgy ítélik meg, hogy az utolsó pillanatban 
vannak a helyi értékek összegyűjtésében és megőrzésében. Úgy gondolja, hogy biztos lesz 
olyan, aki besegít majd a működtetésbe. Lehet egy főt főállásban alkalmazni, s 
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akár az egyesület tagjai közül mindenkor besegítenének neki. A kiadási költségeket úgy 
gondolja, hogy mindig lehet előre látni. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A pályázatnak van egy fenntartási része, s minimum 5 
éven keresztül működtetni kell azokkal a programokkal, amelyeket meghatároztak. 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen a pályázat önmagában különböző feltételeket 
diktál. Azt nem lehet tudni, hogy 5 éven belül hogyan tudjuk működtetni, s mindez mibe fog 
kerülni. 
 
Kárpiszné Nagy Erzsébet Bugyelláris Egyesület tag: Felvetődött annak a kérdése, hogy nem 
jó helyen kerül megvalósításra a tájház. Ha az idő rövidsége miatt már nem lehet rajta 
változtatni, akkor javasolja, hogy gondolkozzanak el azon, hogy valami mást is kellene ott 
megvalósítani, ami odavonzza az embereket. 
 
Gyurászik Györgyné Bugyelláris Egyesület tag: Véleménye szerint arra kellene törekedni, 
hogy a kézműves foglalkozásokat megosszák a művelődési házzal. Természetesen nagyon jó 
kapcsolatot kellene kialakítani az iskolával, óvodával is, s a különböző foglalkozásokat a 
tájházban lehetne megtartani. 
 
Torma Gáborné Bugyelláris Egyesület tag: Sajnos az egyesület csak önmagára, illetve az 
önkormányzatra számíthat, hiszen a jelen gazdasági helyzetben a családok is egyre nehezebb 
helyzetbe kerülnek, s nem lehet rájuk építeni. Úgy gondolja, hogy ez a szabadidős programok 
szervezésében is megmutatkozik majd az elkövetkezendő időben. 
 
Somogyi Béla polgármester: A pályázat a turisztikáról is szól, tehát mindenképpen komplett 
programokat kell összeállítani. Erre nagyon sok alkalmas hely van településünkön. 
 
Józsa László képvisel ő: Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy csak a hétvégi programokra nem 
elegendő számítani, mert ott van a sok hétköznap is, s egy ilyen intézményt a hétköznapokon 
is hasznosítani kell. Erre vonatkozóan nem készültek tanulmányok, pedig minden számba 
jöhető lehetőséggel számolni kell. 
 
Bak Károlyné képvisel ő: A pályázatba csak a jeles napok vannak benne. 
 
Bálintné Balogh Mária képvisel ő: Megnyugtató az, hogy a pénz, amit eddig bele tettek a 
pályázatba az nem fog teljesen elveszni. Biztos, hogy ha halasztásra kerül a sor, akkor ezeket 
a terveket elő lehet venni, s aktualizálni majd. Ha 2-3 éven belül tudják majd igénybe venni, 
akkor nem veszik el minden. A maga részéről úgy gondolja, hogy érdemesebb lenne 
halasztani, mint esetlegesen bizonytalan helyzetbe hozni az önkormányzatot a nem várt 
működési költségekkel. 
 
Somogyi Béla polgármester: Valóban a terveket lehet később is használni, de kétséges, 
hogy lesz még lehetőség a közeljövőben pályázatot benyújtani. A 2015-ig tartó ciklusban szinte 
biztos, hogy nem lesz lehetőség. Ha pedig lesz lehetőség, biztos, hogy még egyszer nem 
fogják odaítélni. 
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Nagy András Gábor alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ha a régi művelődési házat igénybe 
vehetné az egyesület, akkor időlegesen megoldódna a probléma, hiszen ott lehetne a 
művészeti kiállítások anyagait összerakni és tárolni. Azt gondolja, hogy ez nem róna olyan 
nagy terhet sem az egyesületre, sem az önkormányzatra, mint a tájház. Ilyen feltételek mellett 
csökkentett formában ugyan, de elindulhatna a gyűjtőmunka. Ezt a megoldást tartaná jónak, s 
így nem hagynának a következő önkormányzatra nagy terhet a bizonytalan működtetési 
költségekkel. 

 
Somogyi Béla polgármester: A maga részéről biztos abban, hogy a működtetéshez 
nyújtandó támogatás nem okozna működési zavart az Önkormányzatnak. 

 
Józsa László képvisel ő: Szeretné, ha a tájház megvalósítása nem lenne presztízs-beruházás. 
Megnyerte az Egyesület a pályázatot, akkor olyan gazdasági körülmények voltak, most 
megváltoztak, s ha úgy érezzük, hogy ez megterhelő, akkor nem szabad támogatni, akkor 
időlegesen, de szüneteltetni kell a megvalósítást. 

 
Somogyi Béla polgármester: Nem az én, hanem a település presztízsének kérdése merülhet 
fel. Településünk jó pályázatíró és pályázatlebonyolító hírében áll, ezért gondolja úgy, hogy a 
megítélésünk negatív irányba változhat. A maga részéről abban is biztos, hogy még egyszer 
nem lesz ilyen lehetőségünk a tájház megépítésére, mint most. 

 
Szalay Balázs Bugyelláris Egyesület tag: Csak ismételni tudja önmagát, hiszen az egyesület 
tagjai nagyon sokat dolgoztak ezért, s a megvalósítást minden körülmények között szeretnék. 
Ő maga optimistán kezeli a kérdést, s biztos abban, hogy a működési költségeket mindenkor elő 
tudják majd teremteni a tagok, ill. a vállalkozók bevonásával. 

 
Gulyás Zoltán Bugyelláris Egyesület tag: Lehetősége volt a „Hungaricum” törvény 
tervezetének megvitatásában részt venni. Ott is élesen felvetődött az, hogy sajnos nagyon sok 
dolog veszik el. Ez az egyesület azért jött létre, hogy amit még meg lehet menteni, akkor azt 
meg kell tenni. Egy ilyen összeget minden körülmények között el kell fogadni. Természetesen 
megérti a félelmeket, de optimistán kell hozzáállni. A maga részéről azért is tartja fontosnak, 
mert az utánunk jövő generáció ezt látja, s majd ezt viszi tovább. A törvény az értékek 
megőrzését célozza meg, s ugyanezt a célt tűzte ki a tájház is. 

 
Kárpiszné Nagy Erzsébet Bugyelláris Egyesület tag: Mindenképpen kell egy marketinges, 
akinek a vezetővel szorosan együtt kell dolgozni annak érdekében, hogy minél szélesebb 
sávban mozogjanak a programok. Arra kell törekedni, hogy a művelődési házzal ne 
szervezzenek egymásra, hiszen annak nincs értelme. 

 
Gyurászik Györgyné Bugyelláris Egyesület tag: Javasolja a helyi vállalkozásokkal is felvenni a 
kapcsolatot, gondol itt pl. a Forster Vadászházra. Nagyon sok jó programot lehetne 
összeállítani, pl. a védett növények megtekintése, a kápolna, stb. Úgy gondolja, hogy van itt 
nézni való a településen, amire lehetne programot szervezni. 

 
Somogyi Béla polgármester: A megvalósításra vonatkozó döntés előtt mindenképpen a 
Bugyellárisnak kell felvállalnia a működtetés személyi feltételeit. Ezt követően készíteni kell 
egy megállapodást erre vonatkozóan. 
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Bak Károlyné képvisel ő: Azt is rögzíteni kell, hogy a program biztosítása is a Bugyelláris 
feladata. 

 
Somogyi Béla polgármester: Mindenképpen arra kell törekedni, hogy a felelősséget 
megossza az egyesület és az önkormányzat. 

 
Pintér Ildikó Zsófia Bugyelláris Egyesület elnök: Természetesen eddig is az volt az 
egyesületnek az elképzelése, hogy maximálisan kiveszi a részét és a felelősséget felvállalja. A 
hasznosításra vonatkozóan vannak konkrét elképzelések, ötletek, csak még a megvalósításhoz 
a részletek kidolgozása szükséges. 

 
Somogyi Béla polgármester: Csak azt tudja mondani, hogy a szándék nem változott, 
amennyiben az egyesület a megvalósítás mellett kötelezi el magát, abban az esetben a testület 
átgondolja a költségvetést. A megvalósítás esetleges eltolásáról később is lehet dönteni. 

 
Török Edina igazgatási el őadó: Abban az esetben, ha a későbbi megvalósítás fog 
megtörténni, az 2-3 %-kal megdrágítja a beruházást. 

 
Ezt követően a Bugyelláris Egyesület tagjai egyöntetűen döntöttek arról, hogy felvállalják a 
Tájház mindenkori fenntartásának személyi feltételeit.. 

 
Bak Károlyné képvisel ő: Csak abban az esetben tudja támogatni a megvalósítást, hogyha az 
iskola működtetés nem lesz veszélyeztetve. Nem adja át a feladatot az önkormányzat. 

 
Török Anita pénzügyi vezet ő: Sajnos az iskolával kapcsolatos kérdések még mind nyitottak, 
hiszen nem tudni azt, hogy a jogalkotó milyen forrásokat von majd el, s így biztonsággal nem 
lehet felvállalni azt sem, hogy nem adja át az Önkormányzat az iskolával kapcsolatos feladatait. 

 
Csizmadi László képvisel ő: Szeretné tudni, hogy kell-e hitelt felvenni a megvalósítás 
érdekében? 

 
Somogyi Béla polgármester: Nem kívánnak hitelt felvenni. A rendelkezésre álló 
pénzeszközök optimális átcsoportosításával oldanák meg a kérdést abban az esetben, ha a 
megvalósítás mellett döntenek. 

 
Török Anita pénzügyi vezet ő: Amivel számolni kell, az az esetleges évvégi likviditási 
probléma, ha nem megfelelő ütemben érkeznek be a kintlévőségek. Ennek a problémának a 
megoldására esetlegesen áthidaló hitel felvételére kerülhet sor, de ez sem biztos. 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A jelenlegi helyzetben nagyon sajnálja, de nem tudja 
felelősséggel megszavazni, melyért mint Bugyelláris tag előre is elnézést kér. 

 
Józsa László képvisel ő: Egyetért az alpolgármester úrral, s a jelenlegi gazdasági helyzetben 
nem tudja megszavazni a megvalósítást. 
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Nagy András Gábor alpolgármester: Kéri az egyesületet, hogy adják vissza a pályázatot és a 
régi művelődési házat kezdjék el használni ilyen funkcióra, s talán elindulhat a munka ezen 
feltételek között is. 
 
Bálintné Balogh Mária képvisel ő: Sajnos felelősséggel nem tudja megszavazni a 
megvalósítást a jelenlegi helyzetben. Azt javasolja, hogy ha nem éri a települést hátrány, abban 
az esetben adják vissza a pályázatot. 
 
Gyurászik Györgyné Bugyelláris Egyesület tag: Természetesen az egyesület valamennyi 
tagja nagyon szeretné azt, ha megvalósulna a tájház. Az is természetes azonban, hogy nem 
szeretnék azt, ha emiatt a település egészét bármilyen hátrány érné. 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képvisel ő: Sajnos a működtetés költségét nem lehet tudni 
előre, ennek hiányában kell dönteni. 
 
Bak Károlyné képvisel ő: Véleménye szerint nagyon jó dolog, hogy a volt művelődési házat 
használhatja az egyesület. 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen a lehetőség adott, habár a régi művelődési háznak is 
vannak működtetési költségei és biztos abban, hogy lényegesen magasabb a működtetési 
költsége, mint egy teljesen új, korszerű épületnek. Számolni kell továbbá azzal is, hogy már 
meghirdette az önkormányzat — igaz, hogy csak szűk körben — értékesítésre. Számolni kell 
tehát azzal is, hogy bármikor vevő is jelentkezhet az épületért. 
 
Józsa László képvisel ő: Úgy gondolja, hogy nem okozna különösebb működési költséget, ha a 
régi művelődési ház területén csak az összegyűjtött értékek tárolására kerülne sor, akkor nem 
kell fűteni. 
 
Szalay Balázs Bugyelláris Egyesület tag: Az a véleménye, hogy amennyiben a jelenlegi 
megvalósítás elmaradna, abban az esetben még egyszer nem lehet majd összehozni. 
 
Csizmadi László képvisel ő: A megvalósítás mellett fog szavazni. Egyetért a polgármester 
úrral abban, hogy nem mindegy költségek szempontjából, hogy egy régi, vagy új épületet kell 
üzemeltetni. Az új, korszerű épületnek a fenntartása lényegesen kevesebb, mint a régi, 
elavultnak. Véleménye szerint a pályázatot fel kellene gyorsítani, s megvizsgálni azt, hogy 
honnan lehetne pénzt átcsoportosítani. Korábban sokkal nagyobb volumenű beruházások 
esetében nem volt ilyen hosszú vita. Csak ismételni tudja önmagát, hogy ennyi támogatási 
összeget, ilyen lehetőséget nem szabad veszni hagyni. 
 
Somogyi Béla polgármester: Semmi nem változott azóta, amióta a pályázat, ill. a 
megvalósítás mellett döntöttek. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, ezt követően Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a megvalósításra, ill. a személyi feltételek 
biztosításával kapcsolatban, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
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67/2012. (IV.19.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Bugyelláris Hagyomány-, és Ertékőrző Egyesület (Bugyi, 
Kossuth u. 15., Asz: 18725100-1-13) által az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez — 1265 hrsz-ú ingatlanon 
Tájház megvalósítására - 2064416441 számon elnyert 
pályázat megvalósítását támogatja azzal a feltétellel, hogy a 
megépült Tájház mindenkori fenntartásának személyi 
feltételeit a Bugyelláris Hagyomány-, és Ertékőrző 
Egyesületnek kell teljesítenie. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. és 4. 
pontját a finanszírozási megállapodás jóváhagyására, valamint a költségvetés módosítására a 
felmerülő többletköltségek vonatkozásában, melyet a képviselőtestület 4 igen és 3 nem 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2012./IV.19./KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete — 
az előterjesztés mellékletétben foglalt tartalommal- a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata és a Bugyelláris Hagyomány-, 
és Ertékőrző Egyesület (Bugyi, Kossuth u. 15., Asz: 
18725100-1-13) között „Tájház építése Bugyi Nagyközség 
közösségi céljaira” (projekt) megvalósítására vonatkozó 
finanszírozási megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
A Képviselő-testület 255/2009. (XII.10.) sz. határozatában 
vállalt pályázathoz szükséges többletköltséget maximum 15 
millió Ft erejéig megemeli és a 2012. évi költségvetésbe 
beépíti. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 
Somogyi Béla polgármester javaslatot kért a projektmenedzsmentre vonatkozóan. Tájékoztatja a 
képviselőtestületet arról, hogy a projektmenedzsmentbe a Bugyelláris Egyesület részéről Pintér 
Ildikó Zsófia elnök vesz részt. A képviselőtestület Csizmadi László képviselőt javasolta, melyet 
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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69/2012./IV.19./KT. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete — a 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata és a Bugyelláris 
Hagyomány-, és Értékőrző Egyesület (Bugyi, Kossuth u. 15., 
Asz: 18725100-1-13) között „Tájház építése Bugyi 
Nagyközség közösségi céljaira”  (projekt) 
projektmenedzsmentbe az Önkormányzat részéről 
Csizmadi László képviselőt delegálja. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester javaslatot tesz a pályázat Bíráló Bizottságának tagjaira 
Csizmadi László, Szatmári Attila és Majsai Katalin személyében, mely javaslatot a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012. (IV. 19.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Bugyelláris Hagyomány-, és Ertékőrző Egyesület (Bugyi, 
Kossuth u. 15., Asz: 18725100-1-13) által elindítandó 
közbeszerezési eljárásban a Bírálóbizottságba az alábbi 
személyeket delegálja: 

 
Csizmadi László közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem, 
Majsai Katalin pénzügyi szakértelem, 
Szatmári Attila jogi szakértelem, 
Paksi Ügyvédi Iroda által megbízott közbeszerzési szakértő 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Török Edina igazgatási előadó: tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy megvalósítási tervet és 
tanulmányt kell készíteni 5 éves időtartamra. Különösen fontos ez az első évben. A pályázat 
lebonyolításában komoly szinten részt vesz az önkormányzat, viszont a Bugyelláris Egyesület 
részéről kell egy kapcsolattartót megjelölni, aki döntéshozatalra jogosult. 
 
Szatmári Attila jegyző: Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait arról, hogy mivel a 
polgármesteri hivatal besegít a pályázat lebonyolításába szükséges az, hogy a testület adjon 
felhatalmazást a hivatali munkatársak részére. Javasolja, hogy a képviselőtestület adjon 
felhatalmazást Török Edina, Török Anita és Mészáros Ernő köztisztviselők részére. 
 
 
Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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71/2012./IV.19./KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatalát, hogy a 
saját erőforrásból a Bugyelláris Hagyomány-, és Ertékőrző 
Egyesület (Bugyi, Kossuth u. 15., Asz: 18725100-1-13) „Tájház 
építése Bugyi Nagyközség közösségi céljaira” c. projekt 
megvalósítására 
• Török Edina a projektadminisztrátori, 
• Mészáros Ernő a műszaki szakmai koordinátori 
• Török Anita a pénzügyi szakértői, könyvelési, 
adatrögzítési feladatokat teljesítse. 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a pályázatban résztvevő hivatali munkatársak 
pályázattal kapcsolatos kötelezettségeit foglalja írásba. Határidő: 
15 nap 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

2. Keretszerz ődés megkötése közbiztonsági ellen őrzések foganatosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos el őterjesztés csatolva a képvisel őtestületi ülés jegyz őkönyvéhez 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2012. (IV. 19.) Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz- 
és vagyon biztonságának, közrendvédelmi és közlekedés 
rendjének javítására, fokozott rendőri jelenlét és intézkedés 
biztosítása érdekében a Pest Megyei Rendőrkapitányság 
szerződés tartalmát megismerte és jóváhagyja a Somogyi Béla 
polgármester által aláírt szerződést. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 

3./ IKSZT pályázati támogatás lemondása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata (reg. sz.: 1005301852) az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítására és működtetésére nyújtandó támogatás keretében megítélt támogatása (TH 
iratazonosító: 1348769635) kapcsán a megítélt összegek módosítása szükséges, ugyanis az IKSZT 
részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére érkezett és elfogadott árajánlat 
végösszege - a Támogató Határozatban megítélt 9.956.497 Ft. helyett - 9.504.090 Ft. 
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Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújításra, bővítésre, korszerűsítésre az Építési 
normagyűjtemény [2009-2 verzió] szerint elszámolható költségek 29.378.733 Ft-ról 27.678.862 Ft-ra 
módosult. Ennek következtében 2.152.278 Ft. támogatási összegről az önkormányzatnak le kell 
mondani. 

Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

73/2012. / IV .19. /KT.sz.  határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata (reg. sz.: 
1005301852) az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér 
kialakítására és működtetésére nyújtandó támogatás 
keretében megítélt támogatása (TH iratazonosító: 
1348769635) kapcsán a megítélt összegek módosítása 
szükséges, ugyanis az IKSZT részét képező 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére 
érkezett és elfogadott árajánlat végösszege - a Támogató 
Határozatban megítélt 9.956.497 Ft. helyett - 9.504.090 
Ft. 
Az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső 
felújításra, bővítésre, korszerűsítésre az Építési 
normagyűjtemény [2009-2 verzió] szerint elszámolható 
költségek 29.378.733 Ft-ról 27.678.862 Ft-ra módosult. 
Ennek következtében 2.152.278 Ft. támogatási 
összegről az önkormányzat lemond. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
4./ Megbízási szerződés megkötése sportpályázat írására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Bugyi SE élt a 
pályázati lehetőséggel és benyújtotta az MLSZ-hez a pályázatát az előírt (2012.02.12.) határidőig. A 
pályázat mindössze 3 millió forintról szólt, amely kisebb tárgyi eszközök beszerzését, mint pl. 
fűnyíró, stb. teszi lehetővé. A pályázati határidőt kitolták, így érdemes átgondolni a sportöltöző, ill. 
sportcsarnok megvalósítását pályázati pénzből. 
 
Józsa László képviselő: Nagyon tetszik az ötlet, igazán nagy fantáziát lát benne, mindenképpen 
támogatja az előterjesztésben és a határozati javaslatban megfogalmazottakat. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Véleménye szerint is támogatandó ez az elképzelés, még akár 
hitelből is lehetne biztosítani a szükséges önerőt. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Amennyiben hitelre lesz szükség, azt a sportegyesületnek kell 
felvenni. 
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Somogyi Béla polgármester: Információi szerint kis-értékű pályázat sok készült, a nagyobb 
volumenűre vonatkozó lehetőséget pedig nem ismerték, s így igen alacsony a pályázók száma. Nem 
lehet tudni azt, hogy mikor lesz újra lehetőség ilyen jellegű pályázatra. 
 
Csizmadi László képviselő: Nem ismert, hogy a sportcsarnok megvalósulását követően az 
üzemeltetési költsége kié lesz? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az üzemeltetés mértékéről semmit nem lehet tudni, viszont 
az biztos, hogy sokkal nagyobbak a lehetőségek, mint a tájház esetében, hiszen itt a különböző 
rendezvények lehetősége igen széles skálán mozognak, amely a fenntartási költségeket jelentősen 
befolyásolja. 
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja az 
előterjesztést és a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

74/2012. (IV. 19.) sz. határozat  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Bugyi Sportegyesület sportkoncepcióját és pályázatát támogatja. A 
pályázatírással kapcsolatos költségeket, eredményes pályázat 
esetén a sikerdíjat és a sportkoncepcióban foglaltak 
megvalósításához szükséges 30 % önerőt támogatásként biztosítja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. április 30 

További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőre 

Bálintné Balogh Mária képviselő személyében, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta. 

A polgármester ezt követően az ülést bezárta. Kmf. 

Somogyi Béla Szatmári Attila 
polgármester jegyz ő 

Hitelesít ő képvisel ő: 
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