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

2012. november 08-i rendkívüli 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, Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
              Török Anita – pénzügyi vezető 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 8 fő 
jelen van.  
Ezt követően a Polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását a telefonon 
történt egyeztetés szerint és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület 
elfogadta azt. 
 
 

1. Előterjesztés háziorvosi szolgálat működtetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Előterjesztés védőnői szolgálat eszközbeszerzéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Együttműködési megállapodás a Fans Kft.-vel 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Településfejlesztési koncepció módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Döntés szökőkút megvalósításáról 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés háziorvosi szolgálat működtetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy megbeszélés volt dr. Kuti Éva 
háziorvossal a rendelő eszközfelszereltségének átadásával kapcsolatban, ahol az a döntés 
született, hogy 900.000.- forint összegben átadja az Önkormányzat tulajdonába a melléklet 
tartalma szerinti tárgyakat. Úgy gondolja, ez értékarányos az összeg, hiszen a tárgyak 
használtak, a Jegyző úrral és a Pénzügyi vezetővel közösen állapodtak meg.  
Javasolja, hogy az említett összeggel fogadják el a határozatot.  
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Józsa László képviselő, így a testület létszáma 9 
fő. 
 
Fontos megemlíteni, hogy az orvosok havi bruttó 80.000 forintos keretet kaptak a központi 
költségvetésből, amiből az asszisztens bérét havi 30.000 forinttal, a takarító személyzet bérét 
havi 10.000 forinttal megnövelték, így az asszisztens bruttó bére 153.000 forint, a takarító nő 
bére havi bruttó 59.000 forint. Ameddig ez az összeg rendelkezésre áll, addig marad a bérük 
a fent említett összeg, amikor elvonják az önkormányzattól, akkor visszaáll az emelés nélküli 
normál bruttó összeg.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mivel a doktornő vállalkozóként dolgozott, a nyugdíjba vonulását 
követően az eszközpark megvásárlása után, az az önkormányzat tulajdonába kerül.  
Kérdése lenne, ha másik háziorvos jön a településre, akkor a megvásárolt összegért adja át 
az Önkormányzat az eszközöket? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen így szeretnék, hiszen mikor az árakról 
döntöttek, akkor azt is figyelembe vették, hogy a következő orvosnak is meg kell vásárolnia 
az eszközöket. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Javasolja, hogy a határozatba rögzítsék az eszközbeszerzést is.   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   

                                                                 
184/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

a háziorvosi körzet működtetéséhez szükséges 2 fő 
tovább foglalkoztatásával egyetért, és hozzájárul a 
költségvetési létszámkeret 2 fővel történő 
emeléséhez 2012. december 1-től, a kiadáshoz 
szükséges fedezetet az OEP finanszírozás terhére 
vállalja.  
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2.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 3. számú háziorvosi körzet 
orvosi rendelőjének feladatellátásához szükséges 
orvosi eszközöket és a rendelő egyéb berendezéseit 
bruttó 900 000 forint vételáron a dr. Kuti és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Bt-től (név: dr. Kuti Éva, 
adószám: 24600941-1-13; Cím: 2347 Bugyi, Puskás 
Tivadar u. 6 szám) megvásárolja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a szükséges kinevezések, szerződések 
aláírására. 
 
Határidő:2012. november 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
A határozat elfogadását követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  

 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 24/2012. (XI. 09.) sz. rendeletét az önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.13.) sz. rendelet módosítására 

 
 
 

2. Előterjesztés védőnői szolgálat eszközbeszerzéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A védőnői épület felújítása után felmerült, hogy még nem teljes 
a védőnői szolgálat berendezése. Kértek árajánlatot Kálomista Tibor helyi vállalkozótól, aki 
megküldte ajánlatát az Önkormányzathoz, amit jónak értékeltek, mert összességében 355 
ezer forintba kerül.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az ajánlat csak kiegészítő bútorokra vonatkozik?  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tartalmaz egy nagy beépített szekrényt, egy öltöző 
szekrényt, egy kartotékszekrény, és két darab gyógyszeres szekrényt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Észrevételezi és egyben kéri, hogy a jövőben a kézzel írott ajánlatokat 
vezessék fel gépre, és lássa el a vállalkozó bélyegzővel, mert az számít hiteles árajánlatnak.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
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185/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Védőnői szolgálat részére történő 
bútorbeszerzéshez hozzájárul és a szükséges 
355 000,- Ft forrást a 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a Bori-Bild Bt.-vel az árajánlatban 
szereplő bútorokra vonatkozóan, bruttó 355 000,- Ft 
összeggel a szerződést aláírja. 
    
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. dec. 15. 

 

3. Együttműködési megállapodás a Fans Kft.-vel 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Néhány évvel ezelőtt már járt a vállalkozó az Önkormányzatnál, 
akkor tévéközvetítésben szerette volna leadni a testületi üléseket. A közelmúltban egy új 
vállalkozásba kezdett, ami véleménye szerint jól működik és szeretné, ha Bugyi település is 
csatlakozna ahhoz a szolgáltatáshoz, amit ő nyújtani tud. Internetes tévére van szükség 
hozzá, ahova rácsatlakozva különböző települések programjait, nevezetességeit, kulturális 
eseményeit mutatja be. Úgy gondolja, hogy jó kommunikációja lehet egy településnek, havi 
180 percben bemutatva a különböző eseményeket, programokat.  
Egy problémát lát, nagyon munkaigényes, 180 perc vágott anyagot több napi munkával lehet 
elvégezni, amihez segítséget kell biztosítani az önkormányzat részéről.  
Szolnok megyéből több mint negyven település látható, általában külföldiek nézik a tévét, 
akik programok tervezéséhez gyűjtenek ötleteket.  
 
Józsa László képviselő: Arra is van lehetőség, hogy kísérleti jelleggel csatlakoznak és 
kipróbálják a szolgáltatáshoz?  
Az elkövetkező három hónap programjával ki lehet tölteni nagyobb óraszámú műsoridőt. 
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint el kell dönteni, hogy kötnek szerződést, vagy 
nem. Mire hivatkozva mondják azt a szolgáltatónak öt hónap után, hogy nem kérik a jövőben 
a közvetítést? 
Megkérdezi, hogy nem kell a településről olyan személyt keresni, aki kommunikációval 
foglalkozik?  
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy látja, hogy egy alulról jövő kezdeményezést próbálnak 
felülről szervezni. Amennyiben lehetőség van arra, hogy ingyen bemutassák a települést, 
nem szabad kihagyni a lehetőséget, élni kell vele. Minden TV csatornának van szerkesztője, 
akik megoldják a különféle problémákat, nem kell a testületnek szakembert biztosítani 
ahhoz, hogy összeálljon egy komplett műsor. Ez legyen a szerkesztőség feladata. A cég csak 
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forgatási engedélyt kér, hogy civil szervezeteket, egyesületeket, nevezetességeket, 
műsorokat mutathasson be, a lakosságnak csak kommunikációt kell erősíteni.  
 
Józsa László képviselő: Azt is el tudja képzelni, hogy komplett műsort vesznek fel, majd azt 
lejátsszák. Nem minden esetben szükséges bemutató filmet készíteni, ami több napi munkát 
vesz igénybe, konzerv műsort is el tud képzelni.  
Mivel nincs benne kockázat, javasolja, hogy írják alá a megállapodást. 
 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezte azt is, hogy az augusztus 20-i program 
felvételéhez tudnak-e biztosítani stábot, hiszen ekkor minden településen rendezvények 
vannak, meg tudják-e oldani, hogy teljes személyzettel kivonulnak és elkészítik a műsor 
felvételét.  
Azt a választ kapta, hogy meg tudják oldani, Szolnok megyében 40 stáb is dolgozott már egy 
időben, az interneten meg lehet tekinteni a felvételeket.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Sport, kultúra, szórakozás, stb. műsorokat is lehet 
szerepeltetni a felvételekben, mégis tart attól, hogy nem tudják kitölteni a műsoridőt. 
Utána fog nézni, hogy a cég által készített felvételeknek milyen a nézettségi mutatójuk. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
 

186/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Együttműködési keret-
megállapodást köt a Fans Tv Kft.-vel (Cím: 1064 
Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14. Cégjegyzék 
száma: 01-09-992628) képviseletében Ábel Gyula 
ügyvezető) a település életét bemutató filmek 
folyamatos készítéséről és annak internetes felületen 
történő bemutatására. 
A megállapodás megkötésével az Önkormányzatot 
díjfizetési kötelezettség nem terheli.  
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a keret-megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 10. 

 

4. Településfejlesztési koncepció módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy az Akácfa utcai fejlesztések után nem helyezték 
hatályon kívül a 2002-es településfejlesztési koncepciót és az ahhoz tartozó térképi 
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anyagokat. Javasolja, miután 2009. óta új koncepció van hatályban, a 2002-es koncepció 
hatályon kívül helyezését utólagosan most tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

187/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
A képviselőtestület felülvizsgálta a 137/2002. (IX. 30.) 
Kt. Határozattal elfogadott településfejlesztési 
koncepciót és a részét képező tervdokumentáció 
hatályát megszünteti. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A napirend tárgyalását követően a szót átadta Nagy András Gábor alpolgármesternek, 
majd hivatalos ügyintézés miatt távozott az ülésről, így a testület létszáma 8 fő.  
 

5. Döntés szökőkút megvalósításáról 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tegnap megtörtént a művésszel a két szobor 
tervezetének megtekintése, kéri, hogy aki részt vett a tárgyaláson, ismertesse a részleteket. 
 
Bak Károlyné képviselő: Két tervezetet készített a művész, de akik részt vettek a tárgyaláson, 
úgy gondolták, hogy kör alakú legyen a szökőkút alaprajzú, szintén kör alakú, kihasasodó 
oszloppal, aminek a tetején furulyázó kislány áll. A szökőkút teljes magassága 2.9 méter, ahol 
a kislány lába alól folyik ki a víz, és mint vízfüggöny veszi körül az oszlopot. Az alja süttői 
mészkőből készül, a szobor bronzból. A helyszíne a jelenlegi csobogó helyén lenne, 
pontosabban attól kissé a Beleznay kastély felé.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amiatt aggódik, hogy nyáron bele fognak menni a szökőkút tálcájába, 
ezáltal beleviszik a koszt, majd a levélhullás időszakában ismét szemetes lesz, mert belehullik 
a fákról a levél. Úgy gondolja, hogy a megfelelő tisztításról, tisztántartásról is gondoskodni 
kell.  
Egyébként szépnek tartja a szökőkutat.  
 
Bak Károlyné képviselő: Több kisebb variáció is felmerült még a szökőkút kapcsán. Egyik, 
hogy legyen–e kávája a talapzatnak, vagy milyen hosszúságú legyen a vízfüggöny, vagy 
legyenek-e taposólámpák a szökőkút körül, amik megvilágítják a vízfüggönyt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 
Szökőkút megvalósításáról és a pénzeszköz biztosításáról szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
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188/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 102/2012. (X.1.) az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –
fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től 
igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló VM rendelet 
alapján támogatja a Bugyi Katolikus Egyházközség pályázat benyújtását 
az alábbiak szerint: 
A pályázat tárgya: 
-  2. célterület (A település környezetét és megjelenését javító 
fejlesztés: pl. védelem alatt nem álló közparkok, pihenőhelyek, 
sétányok kialakítására, fejlesztésére): Díszkút építése a főtér (505 hrsz) 
területén. 
Pályázat összege: 7.500.000 Ft. A pályázat benyújtásához és a projekt 
megvalósításához szükséges pénzeszközt az önkormányzat az egyház 
részére biztosítja. Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a Bugyi Katolikus Egyházközség a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
Az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a tulajdonosi hozzájárulásról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   

 
 

189/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete - a 102/2012. 

(X.1.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 

falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok 

közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes 

feltételeiről szóló VM rendelet alapján - a Bugyi Katolikus 
Egyházközség által benyújtandó Önkormányzat tulajdonában lévő 
(505 hrsz.) területén megvalósítandó Díszkút építéséhez a 
tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Az alpolgármester úr szavazásra bocsátja a szökőkút leírásáról szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
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190/2012. (XI.08.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Katolikus Egyházközség által benyújtandó Díszkút pályázatoz a 
Janzer Frigyes művész által készített műelírást teszi. A Díszkút 
munkálatait Pap János kőfaragó mester készíti az alábbiak szerint:  
 
- 2.9 m átmérőjű kör alakú medenceépítés süttői mészkőből 
- 1.7 m magas (kihasasodó) kör alaprajzú posztamens, melyet 

vízfüggöny vesz körül 
- 2-3 cm-es kőlapok a medence burkolathoz 
- 1.25 m-es Bronzból készült furulyázó kislányt ábrázoló szobor 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
 
 

 
 

További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Nagy András Gábor alpolgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

Nagy András Gábor                                                              Szatmári Attila  
                              alpolgármester                                                   jegyző 


