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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2013. december 17-i rendkívüli ülésén 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester 
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, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 fő 
jelen van.  
 
A polgármester úr a telefonon történt meghívással kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselőtestületet arról, hogy a mai rendkívüli testületi ülésnek mindössze egy napirendi 
pontot javasol, nevezetesen a települési időszaki újság főszerkesztői feladatainak ellátására 
vonatkozó pályázatról döntés. Kéri, hogy amennyiben további napirendi pont javaslat lenne, 
azt tegyék meg.  Mivel a napirendi pontra vonatkozóan több javaslat nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtotta az általa javasolt napirendet, melyet a képviselőtestület 
8 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbiak szerint elfogadott. 
 
1. A települési időszaki újság főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
elbírálása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA: 
 

1. A települési időszaki újság főszerkesztői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat 
elbírálása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Somogyi  Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a  mai napon 
reggel ülésezett a Kulturális és Ügyrendi Bizottság, amely a települési időszaki újság  
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főszerkesztői álláshelyére kiírt pályázat elbírálását készítette elő. A bizottsági ülésen  
megállapítást nyert, hogy a  település időszaki újság főszerkesztői állására kiírt  pályázatra  1 
db pályázat érkezett. A pályázatot  Neubauer Babett adta be, azonban az több pontban  sem 
felel meg a pályázati kiírásnak, így a pályázatot mindenképpen eredménytelennek javasolja 
nyilvánítani.  Ezzel  egyidejűleg javasolja a képviselőtestületnek a bizottság, hogy  írjon ki új 
pályázatot a feltételek könnyítésével. Ugyanis bebizonyosodott, hogy a kiírásban szereplő 
feltételek  túlzóak voltak.   Az idő rövidségére tekintettel történt a telefonos meghívás a mai 
napra, ugyanis a januári testületi ülésen mindenképpen dönteni kellene annak érdekében, 
hogy már februárban legyen újságja az Önkormányzatnak. javasolja a Képviselőtestületnek, 
hogy a település időszaki újságjának főszerkesztői feladat-ellátására vonatkozó pályázatot 
ismét írja ki. A pályázati feltételek esetében könnyítsen azzal, hogy a pályázónak főiskolai 
végzettséggel kell rendelkeznie, illetve pályázhat az is, aki jelenleg folytatja felsőfokú 
tanulmányait, s azt előreláthatólag 1 éven belül befejezi. A pályázatnál  a médiában szerzett 
tapasztalat nem feltétel, hanem előny.  A pályázat beadási határidejét 2014. 01.10.-én 10 
órában javasolja megállapítani, a főszerkesztői álláshely 2014. február 01-től betölthető. 
 
 
Mivel a képviselőtestület jelenlévő tagjai a bizottsági ülésen  valamennyien részt vettek, s ott 
kibeszélték a   témát,  így további kérdés, vélemény nem volt  a napirendhez kapcsolódóan, 
Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsájtotta a javaslatot, mely a pályázat 
érvénytelenítésére vonatkozott.  A javaslatot a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

273/2013. (12.17.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a település időszaki 
újságjának főszerkesztői feladat-ellátására vonatkozó 
pályázatot  érvénytelennek nyilvánítja, mivel a 
beérkezett 1 db pályázat több pontban sem felelt meg a 
pályázati kiírásnak. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtotta  az új pályázat kiírásával 
kapcsolatos feltételeket, vagyis   a pályázónak főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, 
illetve pályázhat az is, aki jelenleg folytatja felsőfokú tanulmányait, s azt előreláthatólag 1 
éven belül befejezi. A pályázatnál  a médiában szerzett tapasztalat nem feltétel, hanem 
előny.  A pályázat beadási határidejét 2014. 01.10.-én 10 órában javasolja megállapítani, a 
főszerkesztői álláshely 2014. február 01-től betölthető. 
 
A Képviselőtestület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta:  
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274/2013. (12.17.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a település időszaki 
újságjának főszerkesztői feladat-ellátására vonatkozó 
pályázatot  az alábbi feltételekkel írja ki:  a pályázónak 
főiskolai végzettséggel kell rendelkeznie, illetve 
pályázhat az is, aki jelenleg folytatja felsőfokú 
tanulmányait, s azt előreláthatólag 1 éven belül 
befejezi. A pályázatnál  a médiában szerzett  tapasztalat 
nem feltétel, hanem előny.  A pályázat beadási 
határideje: 2014. 01.10.-én 10 óra, a főszerkesztői 
álláshely 2014. február 01-től betölthető. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Mivel több napirendi pont nem volt,  a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


