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

2013. április 29-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
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 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy András Gábor alpolgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 8 fő 
jelen van.  
 
Az Alpolgármester úr a meghívóban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett 
a testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, az Alpolgármester javasolja, hogy az 1.-es 
napirend tárgyalást (adósságrendezésről) helyezzék át, amíg a Polgármester úr nem érkezik 
meg. Ezt követően az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat és megállapítja, hogy a Testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint elfogadta: 
 
 

1. Döntéshozatal B.M. Sportcsarnok-felújítás közbeszerzési eljárásában  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Döntéshozatal Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 

keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú 
projekthez kapcsolódóan.” című közbeszerzés tárgyában. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Döntéshozatal Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt  

keretén belül Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 
számú projekthez kapcsolódóan.” 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és- tisztítás megvalósítása” 

pályázati programról 
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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5. Finanszírozási megállapodás megkötése a Bugyi Sportegyesülettel    
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében 
„Bugyi Nagyközségi közterületi térfigyelő rendszer kialakítása” pályázat benyújtása. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Döntéshozatal adósságkonszolidációval kapcsolatosan 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvöz csatolva 
 

8. Előterjesztés Szervezetfejlesztési pályázat benyújtásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
9. Döntéshozatal a 3és 4 hrsz.-ú (Szatmári ház) területen megvalósuló Sportcsarnok építési 

pályázat (Tao) benyújtásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1) Döntéshozatal B.M. Sportcsarnok-felújítás közbeszerzési eljárásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Szatmári Attila jegyző: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy négy ajánlat érkezett a Hivatalhoz a 
Sportcsarnok felújítására, majd a Munkabíró Kft. nem teljesítette a hiánypótlást, ezért három 
érvényes pályázó maradt. A közbeszerzés tárgyalásos eljárásban történik, ezért dönteni kell a 
Testületnek az érvényes és az érvénytelen közbeszerzési eljárás tárgyában, hiszen a 
közbeszerzésről szóló törvény szerint, csak az érvényes ajánlattevővel lehet tárgyalást 
kezdeményezni. Ezt a tárgyalást április 30-ára tervezik, majd ezt követően - az idő rövidsége 
miatt - az elfogadott ajánlatról lesz szükség a Testületnek dönteni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr név szerinti szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  
 
Nagy András Gábor – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
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Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László - igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó – igen 
 
 

76/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
tornacsarnokának felújítása valamint az iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás során megállapítja az alábbi 
ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát 
valamint a kizáró okok fenn nem állását: 

� PATINA Bt. 
� GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. 
� Prím Építő Kft. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a Munkabíró Kft. ajánlata a Kbt. 74. § d) 
pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő nem felel meg a 
szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, 
ezáltal 
- nem igazolta megfelelően az ajánlattételi felhívás 12.2. MSZ1. 

pontja szerinti referenciával való rendelkezést, 
- nem nyújtotta be a Józan Kft. közös ajánlattevő vonatkozásában 

a kizáró okokról szóló nyilatkozatot valamint a hiánypótlási 
felhívásban előírt egyéb iratokat. 

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri az ajánlatkérő képviseletében eljáró Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a tárgyalásokat lefolytassa ajánlattevőkkel 
az ajánlattételi felhívásban meghatározottak szerint!  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a tárgyalási 
jegyzőkönyv aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2) Döntéshozatal Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep 
bővítése” tárgyú projekt keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás  
megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez 
 kapcsolódóan.” című közbeszerzés tárgyában. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy a FIDIC megnevezés a különleges előírások 
ellenőrzésére szolgál. A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó feltételes közbeszerzés akkor 
lép életbe, ha megnyerik a pályázatot és aláírják a támogatást. Jelen esetben is arról kell 
dönteni, hogy érvényesek az ajánlatok.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  az alábbiak szerint fogadta el:  
 
Nagy András Gábor – igen 
Bak Károlyné - igen 
Bálintné Balogh Mária - igen 
Csizmadi László - igen 
Józsa László - igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László - igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

77/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete “Bugyi 

Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 
keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése a KEOP-
1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódó, feltételes közbeszerzési 
eljárás során a Kbt. 98. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
megállapítja az alábbi ajánlattevők szerződés teljesítésére való 
alkalmasságát: 
 
1.Hordalék Mérnöki Iroda Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Gazó Imre u. 

9); 
2. K&K Mérnöki Iroda Kft. (6640 Csongrád, Ifjúság út 2.); 
3. Tisza Mérnöki  Iroda (6723 Szeged, József A, sugárút. 142/b) 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
az ajánlatkérő képviseletében eljáró Somogyi Béla polgármestert, hogy 
a tárgyalásokat lefolytassa ajánlattevőkkel az ajánlattételi felhívásban 
meghatározottak szerint!  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a tárgyalási jegyzőkönyv 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3) Döntéshozatal Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep 
bővítése” tárgyú projekt keretén belül Projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú  
projekthez kapcsolódóan.” 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Szatmári Attila jegyző: Az előzőhöz hasonlóan az érvényes ajánlattevőkről kell dönteni, 
csak a projekt menedzsmenti feladatokra vonatkozóan.   
 
 
 

Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
78/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a “Bugyi 

Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 
keretén belül Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a 
KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódó, feltételes 
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 98. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően megállapítja az alábbi ajánlattevők 
szerződés teljesítésére való alkalmasságát: 
 
1. Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósság Kezelő Kft. - 

(Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9.); 
2. G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft. - (Cím: 1239 

Budapest, Háló u. 9.); 
3. Közép Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.- (Cím: 8000 

Székesfehérvár, Zichy liget 12.) 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
az ajánlatkérő képviseletében eljáró Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a tárgyalásokat lefolytassa ajánlattevőkkel az ajánlattételi 
felhívásban meghatározottak szerint!  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a tárgyalási jegyzőkönyv 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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4) Előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és- tisztítás 
megvalósítása” pályázati programról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: A beruházás összege 928 millió forintba kerül, amelyből 85 %-os a 
támogatás mértéke, az önerő 15 %-át az Önkormányzatnak kell biztosítani, ami 139 millió 
forintba kerül, de az önerő jelentős részére is lehetőség van pályázni, amennyiben ezt is 
megnyeri az Önkormányzat, akkor 23 millió forintjába kerül a több százmilliós beruházás.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Arra van-e esély, hogy ha az egyiket megnyerik, akkor a másikat is meg 
fogják nyerni?  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Annyit tudnak, hogy első helyen az ivóvíz-, 
második helyen a szennyvíztámogatások szerepelnek, így nagy esélyt lát arra, hogy az 
önerőre benyújtandó pályázatot is megnyerjék.  
 
Szatmári Attila jegyző: Jelenlegi helyzetben fontos, hogy nyilatkozni kell az önerőről, ami a 
pályázathoz szükséges, de a BM támogatottságával az önerő összege csökkenni fog.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy kialakult-e már egy konkrét szennyvíztisztító-mű típus, 
amire elkészült a tervezésből adódó valós költségvetés, ami tartalmazza a teljes műszaki 
tartalmat?  
 
Szatmári Attila jegyző: Természetesen, a jelenlegihez képest egy modernebb technológia és 
egy korszerűbb változata nagyobb kapacitással épülne meg, hiszen az 500 m3/nap 
szennyvízbefogadás már az építéskor kevésnek bizonyult.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 
79/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy 
indul a „KEOP-1.2.0/09-11 - Szennyvízelvezetés és -
tisztítás megvalósítása” pályázati programon. A 
Programhoz szükséges 139 305 679  forint önrészt 
biztosítja. Kivitelező kiválasztását követően az RMT-t 
és a CBA-t újraszámoltatja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: 2013. május 10. 
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5) Finanszírozási megállapodás megkötése a Bugyi Sportegyesülettel 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Bruttó 19 millió forintba fog kerülni a korszerűsítés, 
erre kell támogatási szerződést kötni, amihez 10 millió forintot ad az állam, a fennmaradó 
részt kell az Önkormányzatnak jól megtervezve beleinvesztálni. A korszerűsítés köre az 
előterjesztésben meg van fogalmazva. A munkálatok elvégzése már elengedhetetlen ahhoz, 
hogy biztonságosan lehessen használni az öltözőt.   
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Somogyi Béla polgármester, így a Testület 

létszáma 9 fő. 

 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a felújítás során a csökkentett műszaki tartalomban 
benne van a korszerűsítés is, vagy csak a jelenlegi szerkezetrendszerben történik meg a 
változás? 
 
A Polgármester úr jelezte, mivel nem volt itt a napirend teljes tárgyalásakor, nem kíván 

szavazni, de kiegészíti Rácz Zsolt kérdésére a választ a következőkkel: 

 
Somogyi Béla polgármester: Egy apró változtatás történt, a jelenlegi iroda öltőzőként fog 
funkcionálni, más változás nem történik, hiszen mint ismeretes, a falak – azaz a váz 
szerkezete – megmaradnak. 
 
 
További hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

80/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
  1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – úgy dönt, hogy a 
Bugyi Sportegyesület használatában lévő és általa megvalósítandó 5/56 hrsz-
ú „sporttelep” elnevezésű ingatlanon tervezett alábbi infrastrukturális 
fejlesztését   

� Tetőszerkezet a töredezett, régi cserepes héjazat helyett rétegelt fémlemez 
borítás készítése.  

� A födém sárfedés bontása, új hőszigetelő anyaggal történő 
borítása  

� Minden nyílászáró – külső és belső egyaránt -  korszerű 
hőszigeteltre lesz cserélve.  
� aljzatok bontása, új burkolat kerül.  
� A villanyhálózat és szerelvények teljes cseréje  
� A víz- és a fűtőhálózat teljes cseréje  

� Kondenzációs gázkazán beépítése megfelelő méretű 
puffertartállyal 

 
támogatja. 
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A fejlesztés megvalósításához szükséges 8.977.352,-Ft többletköltség 
biztosítására a fenti cél megvalósítása céljából többlettámogatást nyújt a 
Bugyi Sportegyesület részére. 

 
  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 

Somogyi Béla polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
  Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Határidő: 30 nap 

 

6) Döntéshozatal adósságkonszolidációval kapcsolatosan 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Még februárban megegyezett az Önkormányzat a 
Belügyminisztériummal, hogy 40 % mértékben vállalja át az adósság mértékét a Magyar 
Állam. Június 28-ig kell a háromoldalú megállapodást megkötni, de a közelmúltban a bank 
megbeszélést kezdeményezett az Önkormányzattal, ahol közölte, hogy előtörlesztést 
szeretne. Mindez azt eredményezné, hogy a futamidő csökkenne, amivel nem értettek 
egyet, hiszen az Önkormányzat célja az lenne, hogy a tőke és a hozzátartozó kamatok 
összege legyen kevesebb, a futamidő hossza pedig maradjon változatlan időtartamú. A 
Testület gyors döntésére van szükség, hogy a bank követelésének eleget téve, vagy az 
Önkormányzat tervei szerint történjen az utalás, hiszen április 30-án esedékes a következő i 
törlesztő-részlet utalása. Mint az a táblázatból is látszik, az ez évi kötelezettség majdnem 
eléri az 59 millió forintot, ezért levelet írtak a banknak és tettek egy javaslatot, hogy a 
konszolidációval csökkentett összeget osszák el a hátralévő futamidővel. A táblázatból 
kiolvasható, hogy az Önkormányzatnak az a kedvezőbb, ha fenntartják a futamidőt és a 
tőkecsökkentést veszik igénybe. Napokon belül várható a bank válasza.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a futamidő fenntartása 
mellett a tőkecsökkentésről szóló határozati javaslatot és  megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

81/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. 

Törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban 

foglaltakra figyelemmel - úgy dönt, hogy a Magyar Állam által 
nyújtott adósságkonszolidációját EUR konverzió esetén 
futamidő fenntartása melletti arányos tőkecsökkentés a 
konszolidáció mértékével kívánja igénybe venni.  
 A Képviselő-testület felhatalmazza  somogyi Béla 
polgármestert a ehhez szükségek okiratok aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap. 
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7) Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet keretében „Bugyi Nagyközségi közterületi térfigyelő  
rendszer kialakítása” pályázat benyújtása. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Szerettek volna Ócsával és Alsónémedivel egységes térfigyelő 
rendszert kiépíteni, de erre nincs lehetőség a különböző szinten kiépített rendszerek miatt. 
Külön-külön megoldható a kiépítés, ami egy központban több monitoron követhető nyomon, 
ehhez csak egy szerverszobára van szükség. Úgy képzelték el, hogy a víztoronynál lesz az 
antenna és a szoba egyaránt, majd a közterület-felügyelőnél és a rendőrségen lesz egy-egy 
monitor elhelyezve.  
Maximum 20 millió forint pályázható, a 10.900 ezer forint összköltségű beruházáshoz 2.2 
millió az önrész.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: 15 kamerát képzeltek el kiépíteni, melyeket a 
kültelepülésekre, a főutakhoz, a központba több helyre (intézményekhez) és a bevezető 
utakhoz terveznek megvalósíttatni.  
 
Józsa László képviselő: A minőséggel kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyire lesz 
visszakereshető és ráközelíthető egy-egy felvétel akár napszaktól függően? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Olyan kamerák után nézett, amelyekre lehet telepíteni 
rendszámfelismerő szoftvert, a gyengeség a minőségben még mindig az éjszakai felvételeknél 
lehet.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és  megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az 
alábbi határozatot hozta:  
 

82/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy „az egyes önkormányzati 
feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. 
(III. 29.) BM rendelet keretében pályázatot kíván 
benyújtani „Bugyi Nagyközségi  közterületi térfigyelő 
rendszer kialakítása” címmel. 
 
Képviselő-testület a bruttó 10 900 000 - Ft 
összköltségű beruházáshoz a pályázat keretében 
bruttó  8 720 000 - Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó  
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bruttó 2 180 000 - Ft önerőt a 2013. évi költségvetés 
keret  terhére biztosítja. 
 
Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból 
megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos 
jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 

 
 
 

8) Előterjesztés Szervezetfejlesztési pályázat benyújtásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy szervezetfejlesztésre az 5.000 fő feletti 
települések 10-20 millió forint között pályázhatna.  Vélhetően Bugyi község a 10 millióhoz 
lenne közelebb, a feladatok még nincsenek pontosan felvázolva, de azt tudja, hogy az előző 
ÁROP pályázat eredményeit felül kell vizsgálni és azt továbbfejleszteni. A pályázatot kiíró cég 
egy fő célterületet pontosan meghatározott, az önkormányzatok megváltozott feladatköreit 
hogyan tudja támogatni egy új szervezetfejlesztés. A pályázat 100 %-os támogatottságú, sőt 
előleg is igénybe vehető hozzá.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

83/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy a  „Szervezetfejlesztés a Közép-
Magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” 
című, ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú pályázatot benyújtja és   
felhatalmazza a Polgármestert a pályázat előkészítéséhez-
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. május 31. 
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9. Döntéshozatal a 3 és 4 hrsz-ú (Szatmári ház)   
területen megvalósuló Sportcsarnok építési pályázat  
(Tao) benyújtásához  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A 2013. március 14-i soros ülésén a T. Képviselő-testületet 
tájékoztatta arról, hogy felmerült – a településközpont tervein már feltüntetett – egy 
univerzális Sportcsarnok építésének lehetőségéről a TAO pályázat keretében. A pályázatot a 
Bugyi Sportegyesületnek kell benyújtani, melynek határideje: 2013. május 02.  A 
sportcsarnok előzetes tervezői költsége 744 millió Ft. A pályázati feltételek azonosak a 
Sportöltöző kiírásával, melyben   

� a Sportegyesületnek 15 évre használati jogot kell biztosítani a megvalósítandó 
önkormányzati területre vonatkozóan  

� előzetes hozzájárulást kell adni, hogy az érintett területre  a Bugyi Sportegyesület 
által benyújtott Sportcsarnok beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül 15 
évre TAO által igénybevett adókedvezmény mértékéig a Magyar Állam javára 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 

� A megvalósíthatóság érdekében a területek összevonását is végre kell hajtani. 
 

Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és  
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal  egyhangúlag elfogadta a testület, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
84/2013. (04.29.) KT.sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
a  

3 hrsz-ú   5459 m2 
4. hrsz-ú 2514.m2 

nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanokat „Sport és ifjúsági 
feladatok” önkormányzati közfeladatok ellátása érdekében ingyenes 
használatba adja a  Bugyi Sportegyesület (Bugyi, Sport u., 

Nyilvántartási szám: TE 304,  bírósági bejegyző végzés száma:4.Pk 

60327/1989/15) képviselője Bai Miklósné elnök) részére 2013. május 
01.napjától 15 év határozott időre.  
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes  
hozzájárulását adja hogy  a  

3 hrsz-ú   5459 m2 
4. hrsz-ú 2514.m2 

nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a Bugyi 
Sportegyesület által benyújtott Sportcsarnok beruházás üzembe 
helyezését követő 30 napon belül 15 évre TAO által igénybevett 
adókedvezmény mértékéig a Magyar Állam javára jelzálogjog 
kerüljön bejegyzésre. 
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3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete telekalakítási 
eljárást kezdeményez  

3 hrsz-ú   5459 m2 
4. hrsz-ú 2514.m2 

nagyságú önkormányzati tulajdonú ingatlanok összevonására.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az1-3 
pontokban foglalt döntésekhez szükséges valamennyi okirat 
aláírására  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

kmf. 
 

 
Több napirendi pont nem volt, további hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr 
megköszönte a soros ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester      jegyző 


