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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2013. november 28-i soros ülésén 

 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak:    Somogyi Béla polgármester,  

Nagy András Gábor - alpolgármester 
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Szabó 
Gábor László, Sztamáriné dr. Drahos Ildikó- képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
 Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 Török Anita – pénzügyi vezető 
 Bálint Dezsőné – Óvodavezető 
 Németh Mihályné – Intézményvezető 

                                                            
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a napirendi pontokhoz érkezett vendégeket, majd megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van.  
A polgármester úr megkérdezi, hogy kéri-e valaki új napirend felvételét, van-e valakinek 
kiegészítése a napirendi pontokhoz? 
Újabb napirend felvételét és kiegészítést senki nem kért.  
Ezt követően a Polgármester a meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra 
bocsátja és megállapítja, hogy azt a  Testület 8 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbiak 
szerint elfogadta: 
 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról valamint  

a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
4. Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról tájékoztató 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
6. 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. Javaslat a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 

1/2006. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Ingatlanok átminősítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

10. MFB hitel mögé fedezet biztosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
11. Árajánlat Március 15. tér gépi földmunkáira 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
12. Általános Iskolai udvar térkövezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
13. Sportöltöző előtti terület térkövezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
14. Alapító Okiratok módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
15. Iskolabusz bérlés 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
16. Beleznay János Református Iskola buszközlekedéséhez támogatás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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17. Medicopter vásárlási kérelme eszközbeszerzéshez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
18. Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása pályázatról 

Előadó: Józsa László képviselő 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
19. Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódóan busz beszerzésére 

pályázati lehetőség 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
20. Pályázat Polgárőr szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű beszerzéséhez 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
21. Törvényességi felhívás hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
22. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár mögötti területre burkolat kialakítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
23. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület felújításához támogatás 

kérése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
24. Közcélúak foglalkoztatása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
25. Bugyi Nagyközségért Közalapítvány Pihenőpark pályázatához támogatás nyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
26. Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
27. A Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Intézményi Tanácsába önkormányzati képviselő delegálása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

28. ÁROP pályázathoz – hirdetményről döntés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról valamint  
a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

Megtörtént a Tájház ellenőrzése, az MVH-tól már a pénzt is megkapta az Önkormányzat.  
Múlt hónapban döntöttek arról, hogy 3 millió forintért értékesítik a buszt, majd a 
testületi ülést követő napon elkelt. A vevő 100 ezer forintot alkudott, így 2.9 millió 
forintért vásárolta meg.  
Megtörtént a volt művelődési ház épületének bérbeadása, már a bolt meg is nyitott. 
Kisebb felújításokat el kellett végezni az épületen a komfortosabb szolgáltatás 
érdekében.  
Megtörtént az út felújítása utáni garanciális bejárás, amelyből kimaradt az a 8 méteres 
szakasz, amely a körforgalomhoz csatlakozik. Ígéret van rá, hogy meg fogják azt is 
csinálni.  
Beruházások helyszíni felmérése több alkalommal is történt, de most jutottak el odáig, 
hogy forintosítani lehetett a különbözeteket.  
Kihívták a Közlekedés Felügyeletet, mert két átkelőhelyre is szeretnének szakmai 
javaslatot kérni, egyik a Rádai utcáról a Március 15-e térre vezetne át, figyelembe véve 
azt a kerékpár-út tervet, amely már az önkormányzatnak rendelkezésére áll. Másik 
kritikus pont a településen a Bajcsy-Zs. utcai kanyar, ahol csak szaladva lehet átjutni a 
Kölcsey utcához.  
Nagy András Gábor közreműködésével két hulladékgyűjtés szervezése is megtörtént, 
egyik alkalommal a használt gumikat, másik alkalommal a veszélyes hulladékot 
gyűjtötték össze. Mindkettőnek nagy sikere volt, szeretnék rendszeressé tenni.  
400.000.- forintot nyertek a Krumplifesztiválra beadott pályázaton. Még nincs meg az 
eredménye a görpályára és a két kültelepülési játszótérre beadott pályázatnak, de úgy 
néz ki, hogy szakmailag jól alá van támasztva.  
A Nemzeti Kulturális Alaphoz beadott Furulyaszó című pályázat ismét nem lett nyertes, 
megpróbálják a jövőben kielemezni, hogy mit kell változtatni rajta, hogy a későbbiekben 
nyertes legyen.  
Nem tudták beadni az Értéktár megvalósítására és működésbe hozására a pályázatot, 
melynek alapvetően két oka van:  
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási Csoportvezető: Egyik oka, hogy Önkormányzat erre a 
célterületre nem pályázhattak. A másik ok is ezzel függ össze, az egyesületnek nem 
voltak nevére szóló dokumentumok, árajánlatok.  
Somogyi Béla folytatta a beszámolót és ismertette, hogy:  
Nyertes lett az ÁROP pályázat, hamarosan indul a közbeszerzése.  
A nagy sportcsarnokra is elutasították a pályázatot, nagy a verseny ezen a területen, de 
megpróbálják úgy kimunkálni a jövőben a pályázatot, hogy az hibátlan legyen.  
Nagy szomorúsággal töltötte el a szennyvízpályázat kapcsán, hogy a tervező nem 
végezte el a feladatát, amely már tavasz óta húzódik. Úgy döntenek, hogy a tervezőnek 
felmondanak, de az már a tudomásukra jutott, hogy a vízjogi engedélyt megkapják. Az 
esély egyre fogy ahhoz, hogy nyertes legyen a pályázat, pedig mindent megtettek hozzá.  
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Székesfehérváron a Közép-Duna Völgyi Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen vett részt 
a Jegyző úrral. Több fontos dolog mellett megemlíti, hogy elindították a jövő évtől 
várható szolgáltatóra a közbeszerzést. Még nem tudni kikre versenyezhetnek, kiknek 
vannak engedélyei, nagy a valószínűsége, hogy ugyanaz a szolgáltató marad, aki jelenleg 
végzi a gyűjtést. Ismét meg kellett újítani a megállapodást, amit 186 polgármesternek 
kellett aláírni. Nagy vitát váltott ki az a hír, hogy Várpalota is ki szeretne válni a 
Társulásból, amivel az a probléma, hogy ha ez így folytatódik, akkor az egész Társulás 
léte veszélyeztetve van.  Ez főleg a kis településeknek jelent hátrányt.  
A Gyáli Kertváros Kistérségi ülésen elszámoltak Felsőpakonnyal, aki az év elején jelezte 
kiválást a kistérségből. Innentől már csak négy település tartozik a gyáli kistérséghez. 
Dabason vett részt az Ország közepe társulási ülésen, mely a révfülöpi tábor ügyében 
került megtartásra. Korábban elkészült a terv a felújításra, melyet csak szakaszosan 
tudtak elvégezni, de még három szoba felújítására megkeresik az Önkormányzatokat, 
hogy az ahhoz szükséges pénzt adják össze, hogy a felújítás 2014-ben befejeződhessen. 
Ez több ok miatt is felháborodást váltott ki, hiszen a kihasználtsága évről-évre csökken, 
nem beszélve a programokról és a színvonalról, amit a gyerekeknek nyújtanak. Azt 
tapasztalják, hogy a révfülöpi táborozás összegéből már egy szomszédos országba is el 
tudnak menni táborozni. Úgy döntöttek, hogy rövid időn belül lemennek és megtekintik 
az épületeket és megvizsgálják mit szükséges felújítani. Véleménye szerint a tábor 
üzemeltetését szakemberre kell bízni, mellyel Kőszegi Zoltán polgármester is egyet 
értett. Ehhez vannak az Egyesületnél szakemberek, akik irányításával növelni lehet a 
kihasználtságot és azt kell megcélozni, hogy a gyerekek minél olcsóbban mehessenek 
táborozni. Azt is meg kell vizsgálni, hogy egy turisztikai pályázat keretében van-e 
lehetőség a felújításra, üzemeltetésre.  
Monoron részt vett a katasztrófavédelem épületének átadásán és azt tapasztalta, hogy a 
tűzoltók nagyon jó körülmények között dolgozhatnak, mind az eszközök és ingatlanok 
tekintetében.  
Újjászerveződött a polgárőrség a településen, ami nem a várt eredményeknek 
megfelelően történt, de egy héttel ezelőtt újra elindult a polgárőr-szolgálat.  
A KK Kavics Kft. új ügyvezetője látogatást tett az Önkormányzatnál, majd megtekintették 
azokat a térkövezéseket, melyekhez anyagot kaptak a Kft.-től.  
A dabasi munkacsoport kezdeményezésére létrehoztak egy országos egyesületet 
azokból a helyi egyesületekből, melyek az országban munkálkodnak. Céljuk az volt, hogy 
a szakmát gyakorlók véleménye és célja eljusson az államtitkárhoz.  
Bécsben járt azon a megbeszélésen, ahol minden országból megjelentek azok a tagok, 
akik a vidékfejlesztés ügyében a jövőben konferenciát vagy találkozót szeretnének 
tartani.  A feladat az volt, hogy az elmúlt négy év tapasztalatiról számoltak be, ennek 
alapján a következő 4 év országait választatták ki. Magyarország a 2016-os évet kapta 
meg, melyben Bugyi község és Dabas is érintett lesz.  
Mendenben járt az OBO Bettermann cég üzemi tanács ünnepségének találkozóján. 
Méltatták a magyar üzemet és mentalitást, elismeréssel szólt a Bettermann úr a 
településről, továbbá említést tett arról, hogy az Önkormányzatot a jövőben is segíteni 
szeretnék.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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213/2013. (XI. 28.) sz. Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok teljesítéséről és a 
Két ülés között végzett Polgármesteri 
munkáról készített beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési előirányzat 
módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Alapvetően a szociális juttatások és a gépjárműadóból 
erednek a módosítások, melyet a bizottsági ülésen megtárgyaltak.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 19/2013. (XII.03.) sz. 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 5/2013. (II.22.) sz. rendelet 
módosításáról 

 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság véleménye szerint is jól alakult a költségvetés 
harmadik negyedéves teljesítése.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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214/2013. (XI. 28.) sz. Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének szeptember 30-i 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 
tájékoztató 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
215/2013. (XI. 28.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat által kibocsátott 
kötvény 2013. október 31. napjáig bemutatott 
pénzforgalmi alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata az előterjesztésben olvasható, mik azok, 
melyeket el kell hagyni és melyeken szükséges változtatni a 2014. évi koncepcióban. A sort 
még lehetne folytatni, hiszen a Hivatal épületének tetőhéjazata is rövid időn belül 
felújításra kerül.  
 
Csizmadi László képviselő: Mint ahogy látszik a napirend címéből is, ez egy koncepció, de 
szeretnének minél többet megvalósítani belőle. Pontról pontra átbeszélték a bizottsági 
ülésen, ezért van több módosítás is benne. 
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
216/2013. (XI. 28.) sz. Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja és a 
73/2013. (IV.11.) sz. önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A munkatervet a bizottság megtárgyalta, elfogadásra 
javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

217/2013. (XI.28.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2014. évi belső ellenőrzési 
ütemtervet elfogadja.  

     
Határidő: azonnal 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 

7. Javaslat a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló 1/2006. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Törvényi változásból eredően van szükség a változtatásokra.  
 
Bálinté Balogh Mária képviselő: A bizottsági ülésen abban maradtak, amennyiben egyedi 
elbírálásra van szükség, akkor a szociális bizottság dönt.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, 
hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 20/2013. (XII.03.) számú önkormányzati 
rendeletét a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem 
helyi szabályairól szóló 1/2006. (II. 13.) rendelet 
módosításáról 

 

8. Igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság támogatja, hogy legyen hosszabb az igazgatási 
szünet a dolgozóknak, melynek gazdaságossági okai is vannak.  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Amennyiben igény jelentkezik, az óvodában fognak tartani 
január 02-én és 03-án összevont ügyeletet.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 21/2013. (XII.03.) számú önkormányzati 
rendeletét a 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet 
elrendeléséről  

 

9. Ingatlanok átminősítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szatmári Attila jegyző: Kiegészítésre szorul a napirend, mivel most még nem a rendeletet 
módosítják, csak határozatban döntenek arról, hogy átminősítik az ingatlanokat, amikor ez 
megtörténik, akkor lehet a rendeletet is módosítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a volt művelődés ház 
épületének átminősítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

218/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 524/2 
hrsz-ú „Művelődési Ház” megnevezésű ingatlant 
üzlet ingatlanná minősíti át.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az átminősítéssel összefüggő okiratok 
aláírására.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja az általános iskola átminősítéséről szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
219/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 1280 
hrsz-ú „Általános Iskola” megnevezésű ingatlant 
iroda ingatlanná minősíti át.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az átminősítéssel összefüggő okiratok 
aláírására.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a volt művelődési ház forgalomképes 
átminősítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
  

220/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 1280 
hrsz-ú „Általános Iskola” megnevezésű ingatlant 
iroda ingatlanná minősíti át. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az általános iskola forgalomképes átminősítésről 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

221/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 1280 
hrsz-ú „Általános Iskola” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes üzleti vagyonná minősíti át. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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10.  MFB hitel mögé fedezet biztosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata, hogy ne ajánlja fel az önkormányzat az 
524/2 hrsz.-ú ingatlant hitelfedezetként, amivel személy szerint nem ért egyet. Megvitatták 
a bank által kijelölt vagyonértékelővel, hogy mi az oka annak, ha egy ingatlan eddig 35 
milliót ért, innentől miért csak 7 millióra értékelik. Hivatkozott arra, hogy akkor mást vettek 
figyelembe és akkor más volt a gazdasági környezet. Ezt követően elküldte az 
Önkormányzat részére az előző vagyonértékelés szakmai tartalmát, azt figyelembe véve, 
hogy az csak fél millióval csökkent a korábbi értékelés alkalmával. Vitatkozni nincs értelme, 
hiszen ha nem értenek egyet a bankkal, kivonják a fedezetet a hitel mögül. Ezért ajánlották 
fel a banknak a volt művelődési ház épületét fedezetnek.  
 
Józsa László képviselő: Nem érti, hogy ha a bank korábbi szakembere mulasztott a 
vagyonértékelés során, akkor most mi jogon tart igényt másik ingatlanra? Van-e 
következménye annak, ha az Önkormányzat nem partner a kérésükre? Azt sem érti, hogy 
miért nem bízik a bank abban az Önkormányzatban, aki mindig határidőre fizetett és nincs 
elmaradása.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az Önkormányzatnak jó kapcsolata van a bankkal, ez az ügy 
ezt nem befolyásolja. A hitel nem a barátságon múlik, a bank csak biztonságot akar a hitele 
mögé.  
 
Csizmadi László képviselő: Az az érzése, hogy a bank mindent megtehet, egy meglévő 
szerződést akarnak a saját oldalukra fordítani.  
 
Somogyi Béla polgármester: Minden évben el kell végeztetni a fedezetigazolást, a bank 
nem plusz igényt kért, csak a fennálló hitel fedezetére kért biztosítékot. A feltételt mindig 
azt szabja, aki a pénzt adja.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a volt 
művelődés ház épület felajánlásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 7 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
222/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 524/2 
hrsz-ú ingatlant ajánlja fel az MFB hitel fedezetére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a fedezet nyújtása során 
keletkezendő okiratok aláírására.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: Az 524/2 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről 

számított 30 nap 
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11.  Árajánlat a Március 15. tér gépi földmunkáira 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Szóbeli tájékoztatással 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy 1.112.440.-+ ÁFA összegben érkezett árajánlat 
a Március 15. tér rendezésének következő lépcsőjeként a JSP 97. Kft-től gépi földmunkára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

223/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Március 15. tér gépi földmunkáira a JSP 
97. KFt. (2366 Kakucs, Fő út 11.) 1.112.440.- Ft+ ÁFA 
összegű ajánlatát elfogadja.  

Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
szerződés aláírására.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. december 15. 

 

12.  Általános Iskolai udvar térkövezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Szóbeli tájékoztatással 

 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Az iskolai udvaron 250 m2 térburkolat elhelyezésére bruttó 
1.462.921.- forint árajánlatot kapott az Önkormányzat a Patina Bt. ügyvezetőjétől az 
alábbiak szerint:  
Munkanem megnevezése                    Nettó (Ft)  Áfa (Ft)               Bruttó (Ft) 
Aszfaltburkolat 
eltávolítása, földmunka, 
sittelhelyezés 

550.781 148.711 699.492 

Térkőalap készítése 337.500 91.125 428.625 
Térkövezési munkálatok 263.626 71.179 334.805 
Összesen 1.151.907 311.015 1.462.922 
 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költség 
jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 
tartózkodási szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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224/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az iskolaudvar térkövezésére érkezett 1.151.907 Ft + 
ÁFA összegű (br: 1.462.921 Ft.) költséget jóváhagyja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
szerződés aláírására a Patina Bt.-vel (2373 Dabas, 
Kölcsey út 6/a.). 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

13.  Sportöltöző előtti terület térkövezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Szóbeli tájékoztatással 

 
Somogyi Béla polgármester: A Sportöltöző előtti terület térkövezési munkálataira a Patina 
Bt. ügyvezetője Bruttó 2.667.000.- forint árajánlatot adott. A munkanemek a következők:  
Munkanem megnevezése                     Nettó (Ft)              Áfa (Ft)            Bruttó (Ft) 
Beton felbontása, 
földmunka, sitt elhelyezés 

866.781 234.031 1.100.812 

Térkőalap készítése 643.500 173.745 817.245 
Térkövezési munkálatok 589.719 159.224 748.943 
Összesen 2.100.000 567.000 2.667.000 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

225/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Patina Bt. Sportöltöző körüli terület 
térburkolattal kapcsolatos nettó 2.100.000 + Áfa 
(bruttó: 2.667.000 ) Ft-os ajánlatát  jóváhagyja. 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török 
Anita pénzügyi vezetőt a szerződés aláírására a Patina 
Bt.-vel (2373 Dabas, Kölcsey út 6/a.). 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

14.  Alapító Okiratok módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Mind a négy alapító okiratot szükséges módosítani.  
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Szatmári Attila jegyző: Az átvezetések törvényi változásokból erednek, a bizottság 
javaslatának megfelelően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 84. § (5) bekezdésében foglaltak ellenére a Polgármesteri Hivatal elnevezését 
változatlanul Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel javasolja elfogadásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Polgármesteri 
Hivatal Alapító Okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2013. (XI. 28.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközség 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának – a 
határozat 1. sz. mellékletében foglalt – 
módosítását elfogadja. 

Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2013. november 30. 

 
1. sz. melléklet: 

 

Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatal 
    ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

 

- Az Alapító Okirat Preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4) bekezdése, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a 
alapján az alábbi Alapító Okiratot adja ki:  
 

- Az Alapító Okirat 5.2 pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége - Az 
alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása) helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 

5.2. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási 

tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173  Statisztikai tevékenység 

        841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 
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        842421 Közterület rendjének fenntartása 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
     960900 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás. 

 
 
 

- Az Alapító Okirat 9. pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
9. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 

elnevezése: jegyző. A jegyző kinevezésének rendje: Bugyi Nagyközség Polgármestere  
– pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
- Az Alapító Okirat 12. pontja  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
  12.  Vállalkozási tevékenységek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 

A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez 

       
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Művelődési ház 
Alapító Okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

227/2013. (IX. 19.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának 
– a határozat 1. sz. mellékletében foglalt – 
módosítását elfogadja. 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

         Határidő:azonnal 
 

1. sz. melléklet: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
    ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

- Az Alapító Okirat Preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4) bekezdése, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a 
alapján az alábbi Alapító Okiratot adja ki:” 
 

- Az Alapító Okirat 5. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 



 17 

5. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szakágazat száma és megnevezése:  

    910500  Közművelődési intézmények tevékenysége 

Alapvető Szakfeladat: 

 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek 
működtetése 

                910123 Könyvtári szolgáltatás 

 841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek 

         Alaptevékenysége 
- közművelődés - ennek keretében az oktatás segítsége, az iskolán túli nevelés, a 

szabadidő eltöltése, kultúra közvetítés, szórakoztatás, 
- iskolai könyvtár és 
- községi könyvtár, melynek keretében rendelkezésre bocsátja a tanuláshoz, a 

politikai, közéleti és szakmai tájékozódáshoz, valamint az igényes szórakozáshoz 
szükséges könyvtári dokumentumokat és e téren szolgáltatást nyújt, 

a honismereti anyag gondozása, gyarapítása, megőrzése.” 
 

- Az Alapító Okirat 9 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
9. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

                            Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
-  Az Alapító Okirat 13. pontja (A feladatellátást szolgáló vagyon) helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

13. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 Művelődési Ház - 2347 Bugyi Beleznay tér 2.  (Hrsz:    )  és a 2347 Bugyi Kossuth L. 1. 
(1086/1 hrsz.) 
A feladat ellátását szolgáló vagyon az alapító tulajdona. A vagyon feletti rendelkezési 
jogosultság elsősorban az alapítót illeti meg. Az intézményvezető egyes 
vagyontárgyak bérbeadására, vonatkozó jogosítványait az intézményt érintő 
önkormányzati vagyonrendelet határozza meg. 

Az intézmény rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni és biztosítékként 
felhasználni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az Óvoda Alapító 
Okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

228/2013. (IX. 19.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda 
Alapító Okiratának – a határozat 1. sz. 
mellékletében foglalt – módosítását elfogadja. 

Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 
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1. sz. melléklet: 

 

Napköziotthonos Óvoda 
    ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

Az Alapító Okirat Preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4) bekezdése, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a 
alapján az alábbi Alapító Okiratot adja ki: 
 
Az Alapító Okirat 5. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 

 5.A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Szakágazat száma és megnevezése:  

851020 Óvodai nevelés    

 
alaptevékenysége:  

- Nevelési feladat, melyre az alapító létrehozta az intézményt. Az 
óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség 
eléréséig – ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik – 
legfeljebb 7 éves korig nevelő intézmény. 

- Ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. 
 
- Biztosítja a szervezett étkeztetést. 
- Fejlesztő pedagógiát szolgáltat a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási 

Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által 
kiszűrt és rászoruló gyermekek részére. 

- Családi és személyi indokoltság esetén biztosítja a logopédiai és 
pszichológiai ellátást. 

- ellátja a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
sajátos nevelési igényű gyermekek (különleges bánásmódot igénylő 
gyermek, mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)  küzdő gyermekek 
óvodai nevelését  

- ellátja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
gyermek, ( az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesítő, 
társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzdő, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutató, 
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de nem minősül sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelését. 

Szakfeladatok: 

  851011  Óvodai nevelés, ellátás 

851012  Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

562912 Óvodai intézményi közétkeztetés 

841913  Támogatási célú finanszírozási műveletek.” 
 

-Az Alapító Okirat 6. pontja (Férőhely) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

6.Férőhely: 
Az intézménybe felvehető maximális létszám 175 fő  
Az óvodai csoportok száma maximum 7. 
 
Feladat ellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám: 

Sport u. 1.        75fő   
Jókai u. 11.        50 fő    
Széchényi tér 13    50 fő   

 

-Az Alapító Okirat 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
10. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 
         Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a TEFÜSZ Alapító 
Okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

229/2013. (IX. 19.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának Településfejlesztési, -
Ellátási és Üzemeltetési Szerve Alapító 
okiratának – a határozat  1. sz. mellékletében 
foglalt – módosítását elfogadja. 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 
 

1. sz. melléklet: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési 
Szerve 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  

- Az Alapító Okirat Preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 41.§ (6) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§. (4) bekezdése, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a 
alapján az alábbi Alapító Okiratot adja ki:” 
 

- Az Alapító Okirat 5. pontja (A költségvetési szerv alaptevékenysége) helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

 

5.  A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
5.1.    Alaptevékenység államháztartási szakágazati besorolása: 
841116  Önkormányzati, valamint többcélú kistérségi társulási intézmények 

ellátó, kisegítő szolgáltatásai 

 

5.2. Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása: 
 

841403  Város-, községgazdálkodási m.n.s  szolgáltatások 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
680002       Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
890441          Közcélúak foglalkoztatása 
960900       M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 
811 000  Építmény üzemeltetés 
812 000  Takarítás 

  841913 Támogatási célú finanszírozási műveletek 

Alaptevékenysége: 

- Önkormányzati bérlakások és egyéb ingatlanok kezelése és fenntartása. 
- Köztisztasági szolgáltatás, közterületek tisztántartása, lomtalanítási akciók, 
szeméttelep őrzése, kezelése. 
- Parkosítás, kertészet, közparkok, közterületek gondozása.  
- Egyéb községgazdálkodási szolgáltatás (takarítás, szállítás, fűtés, hóeltakarítás, 
jégmentesítés)   
- Építési-, szerelési tevékenység keretében az épületek, utak, hidak, vízi 
létesítmények karbantartási, felújítási, bővítési átalakítási és korszerűsítési munkái, 
valamint kisebb épületek és más létesítmények kivitelezése. 
- Községi környezetvédelem. 
- Az önkormányzati közutak kezelése, az önkormányzati utakon a közlekedés 
fenntartása, szabályozása. 
- Az önkormányzat földjeinek kezelésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok. 
- A kommunális gazdálkodás feladatkörében ellátja az önkormányzati intézmények 
folyamatos karbantartási munkáit, biztosítja hozzá a szükséges műszaki  és egyébe 
anyagokat, szervezi és vezeti  az e feladatot ellátó karbantartók munkáját és vezeti a 
munkalapokat. 
- Koordinálja az intézményekben lévő karbantartókkal a munkát. 
- Ellátja az általános iskola épületével kapcsolatos üzemeltetői feladatokat. 
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Egyéb tevékenység: 
- Anyagbeszerzés a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzathoz tartozó 
intézmények részére.  
- Gépjavító műhely működtetése, gépszemle. 
- Anyagelőkészítő részleg működtetése. 
- Egyéb kiegészítő tevékenység. 

 
- Az Alapító Okirat 9.1 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
9.1.Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv 

                            Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 
- Az Alapító Okirat 13. pontja (Vállalkozó tevékenységei) az alábbiakra módosul:  

„13.Vállalkozási tevékenysége(i): Az intézmény az alapfeladatot nem zavaró 
vállalkozási tevékenysége(ke)t folytathat, melyek arányának felső határa az 
intézmény kiadásaiban a vállalkozási tevékenységek bevételeinek 100 .%-a lehet. 

 

15.  Iskolabusz bérlés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Amikor a busz értékesítése mellett döntöttek, akkor vállalták, 
hogy a plusz költségeket az önkormányzat kifizeti a helyi intézmények és civil szervezetek 
részére, mellyel megnövekedett volna az utazók költsége. Ez két tételből áll, magasabb a 
bérelt busz ára, mivel nem helyből indul, és nem helybe érkezik, ezért van egy olyan tétel, 
amit minden esetben ki kell fizetni.  
A bizottsági ülés óta átszámolták a támogatásokat, és arra a megállapításra jutottak, hogy a 
150 km feletti költség nincs arányba a rövid utak támogatásával.  
Ennek az elkerülésére kétfelé kell venni a támogatást, így 150 km alatti utazást %-os 
arányban támogatják, míg a 150 km feletti távolságnak a 270 forint feletti költségét fizeti ki 
az Önkormányzat.  
 
A napirend tárgyalása közben távozott Józsa László, így a testület létszáma 7 fő. 
 
Csizmadi László képviselő: Hogyan fog történni az elszámolása? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Menetlevelet fognak írni, amit alá kell írni a szervezőnek. A 
költségek kifizetésének elengedhetetlen feltétele a személyszállítást megrendelő által 
leigazolt menetlevelek másolatai.  
 
Somogyi Béla polgármester: Két számla fog készülni, a 30%-ról szólót az Önkormányzat 
fizeti ki, a fennmaradó 70 %-ot az iskola.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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230/2013. (XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az oktatási, művelődési 
sport és kulturális célú igénybevételhez történő 
buszbérlést helyi igénybevevő esetén az alábbiak 
szerint vállalja: 
- 150 km alatti utazás költségéhez annak 30 %-os 

mértéket vállalja 
- 150 km felett bruttó 270 forint feletti költséget 

vállalja 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
úszásoktatás támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

231/2013. (XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az idei tanévben a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola első évfolyama 
által megkezdett úszásoktatás utaztatási 
költségeihez 9 alkalomra, alkalmanként bruttó 
13 700 Ft költségét vállalja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
 

Németh Mihályné intézményvezető: Dabassal közösen került benyújtásra a pályázat, 
melyet megelőzött egy egyeztetés. Akkor szó volt arról, amennyiben nyertes lesz a 
pályázat, az önkormányzat támogatást nyújt az utazáshoz.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Határtalanul 
pályázathoz az utazási támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

232/2013. (XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tanulói által elnyert Határtalanul 
pályázathoz kapcsolódó egyszeri 200 000 Ft 
utaztatási költséget vállalja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
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16.  Beleznay János Református Iskola buszközlekedéséhez támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Korábban havi 25.000 forinttal támogatták a 
buszüzemeltetést úgy, hogy külön járatot indított egy dolgozója bejutásához. Úgy gondolja, 
hogy a 40.000 forint nagyobb mértékben támogatás, kisebb mértékben szolgáltatás.  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Nagy segítség az óvodának, hogy két felsőványi kisgyermeket 
is hazaszállít a busz, nem kell a Volán járatát igénybe venni.  
 
Csizmadi László képviselő: Az nem került a bizottsági ülésen szóba, hogy ez melyik 
időszakra fog vonatkozni?  
 
Somogyi Béla polgármester: 2013. szeptember 1-től 2014. június 30-ig terjedő időszakra 
terjed a támogatás.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Határtalanul 
pályázathoz az utazási támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

233/2013.(XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bocskai István 
Református Oktatási Központ részére a 
felsőványi buszjárathoz a 2013. szeptember 01-
től – 2014. június 30-ig terjedő időszakra havi 
bruttó 25.000 Ft. összegű támogatást biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a támogatással kapcsolatos 
megállapodást aláírja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. december 15 

 

17.   Medicopter vásárlási kérelme eszközbeszerzéshez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Úgy érkezett a megkeresés, hogy az Önkormányzat és a 
Medicopter között lévő szerződés alapján kérik a támogatást. Úgy tudja, eddig sem 
támogatta az Önkormányzat az eszközbeszerzésüket.  
 
Csizmadi László képviselő: A bizottság azt javasolta, amennyiben lesz az Önkormányzatnak 
év végén pénzmaradványa, visszatérhetnek a támogatáshoz.  
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Somogyi Béla polgármester: Az a véleménye, hogy egy légimentő-szolgálat működése nem 
szabadna, hogy pár millió forinton múljon, ezt a saját településén lévő polgáraitól kellene 
összegyűjteniük.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

234/2013.(XI.28.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Magyar Légimentők 
Nonprofit Kft. kérelméről a 2014. évi 
költségvetés tárgyalásánál dönt.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 
 

18.  Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása pályázatról 
Előadó: Józsa László képviselő 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerik a pályázat célját és a programját, a pályázatban 
együttműködnek. A határozati javaslat arról szól, hogy a pályázathoz szükséges önerőt az 
Önkormányzat vállalja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

235/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 
Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatása című 
(pályázat kódja: IFJ-GY-13-D) pályázati kiírásra a Bessenyei 
György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT (2347 Bugyi, 
Beleznay tér 2.) pályázatot nyújtson be.  
Az Önkormányzat pályázathoz szükséges saját forrást 
100.000 Ft-ot az éves költségvetés terhére biztosítja az 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 
részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 29. 
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19.  Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás ellátáshoz kapcsolódóan busz 
beszerzésére pályázati lehetőség 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Négy célterületre lehetett pályázatot benyújtani. Nagyon sok 
önkormányzatnak kész terve volt, amit a pályázat megnyílása után azonnal be tudtak adni, 
így rövid időn belül (másnap) lezárult a benyújtási lehetőség. A Bugyi Önkormányzatnak 
nem volt lehetősége ezt megtenni, mert nem állt rendelkezésre kész pályázat.  Az Absolvó 
céggel megbeszélték, hogy készítsék el a pályázatot, amihez az önkormányzat minden 
segítséget megad.  
Az egyéb hivatalos papírok beszerzésével kapcsolatos ügyintézés is két napot igénybe vett, 
amelyet el kellett végezni a pályázat benyújtása előtt.  
Kérés érkezett a gyáli kistérségtől, hogy kistérségi szinten pályázzanak tanyagondnoki 
szolgáltatásra, mivel Bugyi település nem tartozik az agglomerációhoz. Így az üzemeltetés is 
kistérségi szinten kerülne megszervezésre.  
Azért gondolja azt, hogy el kell készíteni mégis a pályázatot, mert ha vannak rosszul 
összeállítottak, akkor szabadul fel hely, és ismét megnyitják a beadási lehetőséget.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

236/2013. (XI. 28.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető 
támogatások részletes feltételeiről szóló a vidékfejlesztési 
miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelet alapján a kistérségi 
közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan 1. célterületre 1 db új 
mikrobusz beszerzésére pályázatot készít elő. 
Pályázat összértéke kb. 11.000.000 Ft. Támogatás nettó 
10.000.000 Ft. Sajátforrás 1.000.000 Ft. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a pályázati forrásból el nem 
számolható, de a projekthez szorosan kapcsolódó költségeket 
a költségvetésből biztosítja. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 



 26 

 237/2013. (XI.28.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást Bugyi 
Nagyközség közigazgatási területén kialakítja, működtetését a 
103/2013. (XI.8.) VM rendelet által meghirdetett nyertes 
pályázat esetén 5 évig vállalja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a falu- és tanyagondnoki 
szolgáltatás kialakítási-, és működési költségeit a költségvetés 
terhére biztosítja.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

20.  Pályázat Polgárőr szolgáltatás ellátásához kapcsolódó új gépjármű 
beszerzéséhez 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Hasonló helyzet áll fent, mint az előző pályázatnál, már 
lezárult a beadási lehetőség, de javasolja ebben az esetben is elkészíteni a pályázatot, hogy 
az bármikor beadásra készen álljon.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

238/2013. (XI. 28.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata, az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a 
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 
2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM 
rendelete alapján pályázatot készít elő a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztésére, egyéb szolgáltatás ellátásához új 
terepjáró személygépkocsi beszerzését célozza meg (2. 
célterület). A Mi együtt a biztonságért Faluvédő Egyesület 
(2347 Bugyi, Beleznay tér 1.) által benyújtandó pályázatot 
támogatja az alábbiak szerint. 
Pályázat összértéke 6.500.000 Ft. Támogatás nettó 5.000.000 
Ft. Sajátforrás 1.500.000 Ft. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a pályázati forrásból el nem 
számolható, de a projekthez szorosan kapcsolódó költségeket 
a költségvetésből biztosítja.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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21.  Törvényességi felhívás hulladékgazdálkodási  
közszolgáltatással kapcsolatban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Kapnak figyelmeztetéseket hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban, hogy gondoskodjon az Önkormányzat a szolgáltatóról, amit időben el is 
kezdtek, tájékoztatni fogják a Kormányhivatalt a közbeszerzési eljárásról. 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

239/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Pest Megyei Kormányhivatal 
PEB/030/1818-2/2013. sz. törvényességi felhívását 
megismerte. Felkéri Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a Közép-Duna-Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Társulatnál folyamatban lévő hulladékszállítás 
közbeszerzési eljárásról tájékoztassa a Pest Megyei 
Kormányhivatalt. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 

22.  Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár mögötti területre 
burkolat kialakítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Lehetőség nyílt kedvezményes áron megvásárolni a 
térburkoló követ a korábban aszfaltozásra került területhez, amelyhez a munkát a TEFÜSZ 
dolgozói elvégezték.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

240/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Beleznay Kastély mögötti terület térkövezését 
jóváhagyja, és a bruttó 491 104,- Ft kifizetését a KK 
Kavics Beton Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.) 
részére utólagosan jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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23.  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület 
felújításához támogatás kérése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Németh Mihályné intézményvezető: A tankerületeket az állam hozta létre, az államnak 
kellene biztosítani az emberi körülményeket is, mind az épületben, mind a berendezések 
területén, ahol a dolgozóinak megfelelő körülményt kellene biztosítani a munkájuk 
elvégzéséhez. Az épület Dabason van, ami egykor a volt könyvtár épülete volt. Hetente 
többször jár oda, látja, hogy az ablakok mellett mekkora nyílások vannak, két terembe 
vannak bezsúfolva kilencen, akiknek embertelen körülmények között kell a munkájukat 
elvégezni. Ezt a két termet szeretnék bútorokkal, eszközökkel berendezni, továbbá az 
épületen a legszükségesebb felújításokat elvégezni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Saját szemével is tapasztalta, hogy a fal másfél méter 
magasságban fel van ázva, a mennyezetről lógnak a világító testek, egy közös mosdó van a 
9 személyre és ezt használják a vendégek egyaránt.  
Vannak jobb gazdasági helyzetben lévő települések, melyek nagyobb összeget is 
felajánlottak a felújításhoz.  
Azt tapasztalta, hogy az Igazgató felméri mennyi pénz jön össze az önkormányzatoktól, 
majd ahhoz fűzi a felújítás terveit.  
Ránézésre legalább 10 millió forintot kellene költeni az épületre, de ezt meg kellene előznie 
egy felújítási tervnek, amely magában több százezres költséget jelent.  
Véleménye szerint támogatni kell a felújítást, de erre 200.000 forintnál nem szánna többet, 
a legfontosabb és legalapvetőbb felújítás lehetőségét kell megteremteni. Vannak 
települések, amelyek biztosan nem tudnak támogatást adni.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Attól tart, nehogy felújítassák az önkormányzatok 
pénzén a kúriát, majd ezután el kell hagyni a tankerületeknek az épületet.  
 
Bak Károlyné képviselő: Az ész érvek azt mondják, hogy az teremtse meg a feltételeket, aki 
létrehozta a tankerületeket, de mégiscsak az iskolák szakmai munkáját segítik, ezért az a 
véleménye, hogy támogatni kell.  
 
Szabó Gábor képviselő: Bízik benne, hogy ez csak egy ideiglenes állapot és forrást fog mögé 
rendelni a Klebelsberg intézményfenntartó, de természetesen egyet ért a támogatással.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egyet ért azzal, hogy meg fog oldódni a probléma, de az a 
véleménye, hogy nagyon lassan.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: A KLIK-kel nem tudnak támogatási szerződést kötni, nincs 
adószáma, nem önálló jogi személy.  
 
Csizmadi László képviselő: Kérjenek költségvetést, ennek megfelelően döntsenek a 
támogatás mértékéről.  
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További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a felújítási 
terv bekéréséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

241/2013.(XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Dabasi Tankerülete részére a felújítási terv 
ismeretében nyújt támogatást.  
Önkormányzat kéri az Intézmény vezetőjét, hogy a 
felújítási tervet még ebben az évben készítesse el és 
küldje meg az Önkormányzatnak annak érdekében, hogy 
a támogatást a 2014. évi költségvetésben tervezni tudja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. január 30. 

 
 
 
A napirend tárgyalását követően távozott Bak Károlyné képviselő, így a testület létszáma 
6 fő.  
 
 

24.  Közcélúak foglalkoztatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A szerződések aláírásra kerültek, az előleget megkapta az 
Önkormányzat, ami a bérek kifizetéséhez szükséges.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

242/2013.(XI.28.) Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a közcélú foglalkoztatásra vonatkozó 
tájékoztatást tudomásul vette. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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25.  Bugyi Nagyközségért Közalapítvány Pihenőpark pályázatához 
támogatás nyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az alapítvány technikailag vezeti a pályázatot annak 
érdekében, hogy a támogatás 100%-ban finanszírozott legyen, de ehhez az önrészt az 
Önkormányzat nyújtja.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

243/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Március 15. téren a pihenőpont kialakításához 
szükséges tervmódosítás költségeihez 127 000,- Ft 
anyagi támogatást nyújt a Bugyi Nagyközségért 
Közalapítvány részére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt, a Bugyi 
Nagyközségért Közalapítvánnyal a támogatási 
szerződés aláírására.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
 

26.  Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen Rácz Zsolt kérte, hogy írásban is számoljon 
be az Egyesület arról, hogy mire költötte a támogatási pénzt, milyen programok voltak 
rendezve. Ezt bekérte Mundrusz Anettől, továbbá a jövő évi ütemtervet is, amit az MVH 
ellenőrzött és a kötelező öt éves fenntartási időszakban is ellenőrizni fognak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még a februári költségvetéskor döntöttek a 3.5 milliós 
működési költségről, melyhez tartozott egyes bútorbeszerzés is. Azt tudatosítani kell 
mindenkiben, hogy egy ilyen és hasonló projekt megvalósításakor nehezebb a működtetést 
megvalósítani, mint magát az épületet megépíttetni. Mindenki tudja, hogy a kultúra pénzbe 
kerül, ami rövidtávon nem, csak hosszú távon térülhet meg. A biztonságos működést 
központi forrásból kell fedezni, ha bevételszerző tevékenységet tud végezni, azt csak 
örömmel kell fogadni.   
 
Csizmadi László képviselő: Annak idején, amikor létrehozták az intézményt, volt arra ígéret, 
hogy az Egyesült megpróbál bevételszerző tevékenységet végezni és majd önálló 
gazdálkodást folytat. Egyesek azt gondolták, hogy az intézmény önfenntartóbb lesz.  
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Somogyi Béla polgármester: A Tájház úgy is megépülhetett volna, ha nincs a Bugyelláris 
Egyesület, akkor eleve 27% támogatástól elesett volna az Önkormányzat. Azt is 
szerencsésnek tartja, hogy van a településen 20-25 fő, akit érdekel a falu múltja és jövője. 
Az is igaz, hogy nem volt üzleti terv készítve, hogy miből fog működni az egyesület, de ez 
nem is az ő feladatuk, nekik csak oktatni, foglalkoztatni kell a gyerekeket és terjesszék a 
kultúrát, aminek birtokában vannak. A működtetés az Önkormányzat feladata, ami számára 
soha nem volt kérdéses, hogy a jövőben költséghelyet fog jelenteni.  
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: A Bugyelláris Egyesület korábban nem volt, azért 
jött létre, hogy megépüljön a Tájház, most viszont többen támadják az egyesületet, hogy 
miért volt szüksége a Tájházra, ami azért sem igaz, mert ez a településé, annak érdekében 
épült, hogy a hagyományokat őrizzék, terjesszék.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Az egyesület semmiképp nem tud bevételre szert tenni, 
mert ha a programok fizetősek lennének, még ennyi érdeklődés sem mutatkozna, mint 
jelenleg tapasztalható. Azt mindenkinek meg kell érteni, hogy a kultúra pénzbe kerül, erre 
áldozni kell. Akik az egyesületben dolgoznak, nagyon sok energiát fektetnek bele, hogy az 
jól szervezett legyen és minél több programon vehessenek részt az érdeklődők.  
 
Pintér Ildikó Bugyelláris Egyesület elnöke: Valóban nem tudnak profitot termelni, mert a 
fizetős programokra nem mennek el az emberek. Amit végeznek, abba szívüket-lelküket 
beleteszik, hogy elégedettek legyenek az érdeklődők.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Azt is tisztázni kell, hogy azoknak a programoknak a 
költségét, amelyekhez anyagra van szükség, mint a kosárfonás, az anyagot a résztvevők 
fizetik, csak a programok és foglalkozások ingyenesek.  
 
Somogyi Béla polgármester: Tanulságnak is felfogható az, hogy ha a jövőben építenek 
valamit, akkor annak működtetése költséget jelent az önkormányzat számára.  
A jelenlegi 1.8 millió forint működtetésre szánt összeg február végéig szól, majd az 
egyesület elszámol a Hivatal felé a költségeiről.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

244/2013. (XI. 28.) Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tájház 
működtetéséhez 1.800.000.- Ft támogatást nyújt a Bugyelláris 
Hagyomány és Értékőrző Egyesület részére.  
Az egyesület a támogatási összeggel 2014. március 31-ig 
elszámolni köteles. Az elszámolás a működési költségekről 
szóló számla másolatok Pénzügyi Osztály részére történő 
leadásával valósul meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt, Bugyelláris 
Hagyomány és Értékőrző Egyesülettel a támogatási szerződés 
aláírására.  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 Török Anita pénzügyi vezető 
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A napirend tárgyalását követően visszatért Bak Károlyné képviselő, így a testület 
létszáma ismét 7 fő.  
 
 

27.  A Bugyi Községi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati 

képviselő delegálása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Németh Mihályné intézményvezető: A köznevelési törvényben megjelent, hogy minden 
oktatási intézménynek létre kellett hozni egy jogi személyiséget, ún. intézményi tanácsot, 
amelybe a vezető a szülők közül kerül ki. A Képviselő-testületnek viszont dönteni kell két 
személyről, akiket az intézményi tanácsba delegál, feladatuk többek között a véleményezés 
lesz egyes feladatokban. Amennyiben van lehetőség és vállalja is a feladatot, szeretné, ha 
egyik képviselő Bak Károlyné lenne, mivel van tapasztalata az oktatásban, a másik 
delegáltat a képviselők döntésére bízza. 
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja második delegáltnak Nagy András Gábor 
alpolgármestert.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Köszöni a jelölést, vállalja a feladatot.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

245/2013./XI.28./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a 2011. évi CXC. Tv. 73. §-a alapján a Bugyi Községi 
Kazinczy Ferenc  Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában létrehozandó intézményi tanácsba 
Bak Károlynét, valamint Nagy András Gábor települési 
képviselőket delegálja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester       

 

28.  ÁROP pályázathoz – hirdetményről döntés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Szeretnék indítani az ÁROP pályázatot, amihez szükséges a 
Testület döntése.  
Először a közbeszerzési feladatok ellátására kell döntést hozni, melyhez az ANPAST Kft.-t 
javasolja megbízni. Már többször dolgoztak együtt, nagyon jó munkát végeznek, az 
ajánlatuk 450 ezer + Áfa összegről szól.  
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

246/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzata 
számára” c., ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, 
Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatánál c. projekt megvalósításához 
hivatalos közbeszerzési tanácsadás szolgáltatás 
nyújtására az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. 
450.000 Ft. + Áfa ajánlatát fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
szerződés aláírására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 28. 
 

Somogyi Béla polgármester: Ezt követően az eljárás megindításáról is szükséges határozni, 
a megvalósításhoz hirdetmény nélküli eljárást indítanak el.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

247/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzata 
számára” c., ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, 
Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatánál c. projekt megvalósításához 
hirdetmény közzététele nélküli eljárást indít el.  

 A Bíráló Bizottság tagjai: 

Szatmári Attila jegyző 

Török Anita pénzügyi vezető 

Szivósné Nagy Szilvia 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. november 28. 

 
Somogyi Béla polgármester: Szükséges elfogadni, hogy a Testület tagjai megismerték az 
ajánlati felhívást és azt jóváhagyják.  
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

248/2013.(XI.28.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Szervezetfejlesztés a Közép-
magyarországi Régióban lévő önkormányzata 
számára” c., ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, 
Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatánál c. projekt megvalósításához 
szükséges Ajánlati Felhívást és Dokumentációt 
megismerte és jóváhagyja. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Több napirendi pont, s további hozzászólás, nem lévén, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester                                     jegyző 


