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

2013. május 09-i soros 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 

                                                         Kocsis István rendőr alezredes   
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti az önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van. 
Kiemelten köszönti Kocsis István rendőr-alezredest, aki a Dabasi Rendőrkapitányság 
vezetője, s a napirendi ponthoz érkezett. 
Ezt követően javaslatot tesz a napirendi pontokra melyek esetében az 1-2 napirendi pont 
cseréjét javasolja a vendég miatt. Javasolja továbbá, hogy az egyebek napirendi pontban a 
para-sportnap támogatását tárgyalja meg a testület. A napirendi pontokra vonatkozó 
javaslatot a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag az  alábbiak szerint elfogadta:   
 
1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2012 évi beszámolója 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 

munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3.  Dabas Város Tűzoltóságának 2012 évi beszámolója 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
4. Döntéshozatal a 2012. évi pénzmaradványról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésébe tartozó ingatlan önkormányzati 
tulajdonba adása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 



 3 

 
6. Javaslat „Kertváros” Gyáli Kistérség Társulási megállapodás elfogadására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
 
9. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról 

Előadó: Józsa László - igazgató 
 

11. 2013. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Józsa László – bizottsági elnök 

 
12. Előterjesztés a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére  kiírt 

pályázatok véleményezésére szakmai bizottság létrehozása   
Előadó: Somogyi Béla - polgármester 

 
13. Döntéshozatal  a“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 

keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú 
projekt kapcsolódó.”közbeszerzés tárgyában 

 
14. Döntéshozatal  a“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 

keretén belül projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 
számú projekt kapcsolódó közbeszerzés tárgyában 

 
15. Előterjesztés a Kossuth 17. szám alatti orvosi rendelő rezsi és egyéb költségeink 

rendezéséről 
 

16. Egyebek 
       - para-sportnap támogatása 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2012 évi beszámolója 

      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
     Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 

 
Kocsis István rendőr alezredes, a kapitányság vezetője  szóbeli kiegészítésként köszönetét 
fejezte ki az Önkormányzatnak a korrekt munkakapcsolatért. A bizottsági ülésen felvetődött 
a megállapítás, hogy bizonyos területeken szaporodtak a bűncselekmények. Ez annak 
tudható be, hogy többet vannak a területen a rendőrkollégák, többet igazoltatnak, több 
olyan dolog felszínre kerül, amely korábban nem. Bizonyos területeken azonban csökkenés 
tapasztalható, amely szintén a folyamatos jelenlétnek tudható be.  Tájékoztatta a testületet 
arról, hogy Pest megyében összesen 8 rendőrőrsöt alapítottak, melyek közül az ócsai a 
legnagyobb.  A rendőrőrs  korszerűen felszerelt jó gépkocsijuk van, tehát minden feltétel 
adott a jó és eredményes munkához.  Elmondta,  bízik abban, hogy ez a jó munkakapcsolat a 
rendőrség és az önkormányzat között továbbra is megmarad, melynek eredményeképpen 
hatékonyak lesznek a jövőben is.  
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a véleményező Gazdasági és 
Fejlesztési  Bizottság jónak értékelte a rendőrség munkáját. A migrációban az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységük is igen jó volt, ezt állapította meg mindhárom település 
vezetője, akik összefogtak ennek a kérdésnek a megoldása érdekében. Valószínű, hogy 
ebben az évben is be fog településünk csatlakozni a másik 2 település mellé. A 2 fő körzeti 
megbízott munkája is felmerült a bizottság ülésén, akikkel elégedett az önkormányzat.  A 
körzeti megbízottakat továbbra is támogatja településünk. A megelőzés területén szeretnénk 
eredményeket elérni. A maga részéről szintén csak azt fogalmazta meg, hogy a jövőre nézve 
is hasonló jó együttműködést remél  a körzeti megbízottakkal, az ócsai rendőrőrssel, 
valamint a Dabasi Rendőrkapitánysággal is.  A bizottság a beszámolót elfogadta, s azt 
elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  
 
Több hozzászólás nem lévén, Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsátja a Dabas Város 
Rendőrkapitányságának  2012 évi munkájáról szóló  beszámolót, melyet a Képviselőtestület 
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

88/2013. (05.09.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dabas Város 
Rendőrkapitányságának 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

   Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 

végzett munkáról 
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   A lejárt határidejű határozatokról szóló írásos beszámoló csatolva  
 

Somogyi Béla polgármester a két ülés között végzett munkáról szóban tájékoztatta a 
testületet. Elmondta, hogy  a szemétszedési  akció sikeres volt.  A szemétszedést követő 
héten az  összegyűjtött hulladékot el is szállították. Megköszönte a szervezésben résztvevők 
munkáját.  
A falugyűlés rendben megtörtént, sajnos a korábbiakhoz hasonlóan nagyon kevesen vettek 
rajta részt, s a beszámolón kívül nem érkezett kérdés.  
A Bugyelláris Egyesülettel közösen megtörtént a tájház vezetőjének kiválasztása. Vezetőnek 
Mundrusz Anett  került kiválasztásra, segítője Csiki Péterné lesz.  A tájház biztonságos 
működése az Önkormányzat támogatásával  biztosítható.  
Készül a hivatalban a munkatársak közreműködésével az esélyegyenlőségi terv, mely a régi 
felhasználásával, a jelenlegi előírásoknak megfelelően kerül összeállításra.  A munkatársak 
egy fórumon vettek részt, ahol a terv készítésének szabályait ismertették. A terv jogszabály 
szerinti elkészítése nagyon fontos, hiszen ennek hiányában nem lehet  sok esetben pályázni 
sem. A Dabasi Járási Hivatalban a MÁV és Volán részvételével a  közlekedéssel kapcsolatos 
egyeztetés volt. A jelenlévő szolgáltatók képviselői elmondták, hogy nem terveznek 
különösebb változtatást. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy nem csak a mi 
településünk, de mások sem elégedettek. A Járási Hivatal vezetője is elmondta, hogy hiába 
van az okmányiroda este 20 óráig nyitva, amikor 16 óra után nincs közlekedési lehetőség a 
települések lakóinak. A szolgáltatók megígérték, hogy átnézik a változtatás lehetőségét, 
ehhez javaslatokat kértek az érintett településektől.  
Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a kommunális hulladékgyűjtéssel komoly 
gondok vannak. Egy jól előkészített tárgyalás szükséges, amelyen a szolgáltató és az 
önkormányzat is elmondhatja a problémáit és a véleményét.  Reméli, hogy a következő 
testületi ülésre már be tud számolni valamilyen változásról.  
 
Rácz Zsolt képviselő  véleménye szerint látványosan csökkent a kommunális hulladékszállítás 
minősége. Mindenképpen támogatja azt, hogy egy jól előkészítet egyeztető tárgyalás 
történjen meg, hosszú távon ugyanis ez a szolgáltatási szint nem tartható.  
A lejárt határidejű  határozatok végrehajtásánál az adósságkonszolidációval kapcsolatos 
döntésről szeretne  kicsit többet hallani.  
 
 
Török Anita pénzügyi vezető tájékoztatja a Testületet arról, hogy  sikerült elérni azt, amit az 
Önkormányzat szeretett volna, vagyis  a futamidő megmaradjon és az Állam által átvállalt 
tőkerésszel csökkenjen a tőketörlesztés.   
A kamatcsökkentést sajnos nem tudtuk elérni. A tőketörlesztésnél 9,5 millió forint  
beszámítás történt meg. 
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Bak Károlyné települési képviselő  kérdése, hogy azokban az esetekben, amikor nem a 
tulajdonos lakik az ingatlanban, a bentlakóval a szolgáltató megköti-e a szerződést a 
kommunális hulladék elszállítására, vagy nem? Azért kérdezi, mert a házuk mögötti részen 
sok az illegálisan kihelyezett szemetes zsák, amely azt sugallja, hogy olyan ingatlanból 
helyezték ki, ahol nem kötöttek szerződést, s nincs kukájuk, így ilyen módon szabadulnak 
meg a szeméttől.  
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy szemétszállítás 
mindenhol van a településen.  Attól függetlenül, hogy üres az ingatlan alapdíjat a 
szolgáltatásért akkor is fizetni kell.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester elmondja, hogy  sajnos nagyon döcögős a szolgáltatás. 
Annak ellenére, hogy  szinte  napi kapcsolatban állnak, mindig van rendezetlen kérdés.  
Valóban egy jól előkészített, minden kérdést érintő egyeztetés szükséges a szolgáltatóval. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő érdeklődik, hogy lomtalanítás lesz-e az év folyamán, 
ugyanis az emberek sajnos nem várnak, hanem már ismételten hordják az erdőbe az 
összegyűjtött szemetet. Lehetne  ismételten szemétgyűjtési akciót szervezni. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester  elmondja, hogy természetesen lesz lomtalanítás. Az 
elmúlt héten érkezett meg az időpont, mely szerint  június végén kerül megtartásra. 
 
Józsa László képviselő kérdése, hogy a tájház költségvetését mikor ismerik meg a 
munkatársak, hiszen a féléves programot már össze kellene állítani, ehhez viszont feltétlen 
ismerni kell a lehetőségeket.  
 
Somogyi Béla polgármester  ismerteti, hogy már rendelkezik az intézmény költségvetéssel, 
melynek mértéke 3,3 millió forint.  Ezt már az új vezető meg is kapta, tehát számára már 
ismert. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a 
lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között végzett munkáról szóló 
beszámoló elfogadását, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi  határozatot hozta:  
 

89/2013. (05.09.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés                 
között végzett munkáról szóló beszámolót elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3. Dabas Város Tűzoltóságának 2012 évi beszámolója 
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Rácz Zsolt települési képviselő  javasolja, hogy a hivatal minden lehetséges fórumon jelezze 
azt, hogy a tűzoltóság elavult eszközökkel rendelkezik, s így a biztonság nem a 
legmegnyugtatóbb. 
 
Somogyi Béla polgármester  elmondja, hogy  ez egy külön szakma, s a maga részéről 
óvakodik  véleményt nyilvánítani. Megtapasztalta,  hogy amikor  településünkön egy időben 
több helyen is volt tűz,  minden helyszínre időben megérkezett a segítség. Valószínűleg a 
koordinálásra nagy hangsúlyt fektetnek, s a tapasztalat eddig azt mutatta, hogy ez sikerül is 
nekik.  
 
Rácz Zsolt képviselő  csak a figyelemfelhívást javasolja a helyenként elavult eszközök miatt.  
 
Szabó Gábor László  képviselő  tájékoztatja a testületet arról, hogy informálódott a 
riasztások területén, s tényként van rögzítve, hogy   a  leggyorsabb egység a tűzoltóság. 
Valószínű egyébként, hogy ez annak tudható be, hogy jó a kommunikáció az egységek 
között. Egyébként információi szerint településünkön is van kezdeményezés a helyi önkéntes 
tűzoltóság kialakítására.  Lenne olyan cég, aki anyagi támogatást tudna biztosítani erre a 
célra.  
 
Somogyi Béla polgármester véleménye szerint nem szabad önkéntesekre bízni ezt a 
feladatot, hiszen nyilvánvaló, hogy ez egy óriási  kihívás.  Az Önkormányzat számára sem 
szabad ezt felvállalni.  
Mivel több kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a  Dabas Város Tűzoltóságának 
2012. évi munkájáról készített beszámolót, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

90/2013. (05.09.) KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Dabas Város Tűzoltóságának 2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

A napirendi pont befejezését követően megérkezett Csizmadi László képviselő is, s így a 
képviselőtestület létszáma 9 fő lett. 
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4.  Döntéshozatal a 2012. évi pénzmaradványról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
 
Török Anita pénzügyi vezető tájékoztatja  a Képviselőtestületet arról, hogy a 
pénzmaradvány abból  tevődik össze, hogy korábban sok pályázat esetében a saját részt 
előfinanszírozni kellett, amelyek most már jönnek vissza. Továbbá  annak is betudható, 
hogy jól alakultak a helyi adóbevételek.  Pénzeszközeink 14 napos lekötéssel vannak 
elhelyezve, amelynek kamata 4,75 %. Ezeket a pénzeszközöket fordítjuk a 
beruházásokra, s  ebből kell kigazdálkodni a működést. 
 
 
Somogyi Béla polgármester mivel több kérdés, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja 
az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának jóváhagyását, melyet előzőleg a 
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolt.  A javaslatot a képviselőtestület 
9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

                                                91/2013. (05.09.) Kt. sz határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi összevont 188 168,- ezer Ft 
pénzmaradványát jóváhagyja és 168 168,- ezer Ft szabad 
pénzmaradvány felhasználásához (tartalékba 
helyezéséhez) hozzájárul. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

5. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésébe tartozó ingatlan önkormányzati 
tulajdonba adása  

  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
  Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 

Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Testületet arról, hogy az előterjesztést a 
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja. Mivel a 
napirendi ponttal kapcsolatban  kérdés,  vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet  a Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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                                           92/2013./05.09./Kt. sz. határozat: 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 

határoz, hogy a Nemzeti Földalapról szóló LXXXVII. Tv. 21.§. 
(5) bekezdése alapján a bugyi külterületi 0723 hrsz-ú ingatlan 
ingyenes önkormányzati  tulajdonba kerülését kezdeményezi. 

 
2. Az 0723 hrsz-ú  ingatlant az Bugyi Nagyközség 

Önkormányzata  a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 
2011 évi CLXXXIX. Tv. 13.§. (1) bekezdés  2. pontja alapján 
„a helyi közutak kialakítása és fenntartása, közparkok és 
közterületek kialakítása és fenntartása” célra kívánja 
felhasználni.  

 
3. A Bugyi Nagyközség Önkormányzata az ingyenes tulajdonba 

adás során felmerülő költségeket megtéríti.  
 

4. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja az érintett földrészlet szakértői névjegyzékben 
szereplő értékbecslési szakterületnek megfelelő ágazati 
jogosultsággal rendelkező szakértővel értékbecslésének 
elkészítését.    

 
                  A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az 

okiratok aláírására.  
                                           Határidő: 15 nap 
                                           Felelős: Somogyi Béla polgármester                         

 
  

  6.    Javaslat „Kertváros” Gyáli Kistérség Társulási megállapodás elfogadására 
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
  Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az előterjesztést 
és a határozati javaslatot a Gazdasági és Fejlesztési  Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra 
javasolta. Mivel a napirendi ponthoz kérdés, vélemény nem volt, így szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s 
az alábbi határozatot hozta: 

93/2013(V. 09.) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a ”Kertváros” Gyáli 
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásának 
Társulási Tanácsa által kiadott, jelen előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező módosított Társulási 
Megállapodást elfogadja.  
A Társulási Megállapodás 2013. június 30. napján 
lép hatályba.  
Határidő:2013. június 30. 
Felelős: Polgármester 
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7. Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Véleményező: Szociális Bizottság 
     Írásos előterjesztések csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez  

 
Somogyi Béla polgármester a Dr. Kas Zoltán háziorvos által készített beszámolóval 
kapcsolatban tájékoztatja a  képviselőtestületet  arról,  hogy a tényszerű adatokon kívül a dr. 
úr még másról nem tudott számot adni. Jelezte továbbá, hogy   a rendelőben némi felújítást 
kér, amelynek a felmérése megtörtént, a konkrét árajánlat azonban még nem érkezett meg.  
Az árajánlat ismeretében meg kell majd fontolni, hogy milyen mélységben megy bele az 
önkormányzat a felújításba. Az igény szerint 4 helyiséget érintene a felújítás, azonban ilyen 
esetben mindig újabb problémák, hibák merülhetnek fel, amellyel előre nem is számolt 
senki.  
A Kas dr. beszámolójával összefüggésben  szeretné megköszönni a település orvosainak azt a 
segítőkészséget, amelyet a Kuti dr.-nő  távozását követően tanúsítottak, s ennek 
köszönhetően a kritikus  időszakot sikerült áthidalni. 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsájtotta a Morrow Medical Zrt. – Dr. Kas Zoltán háziorvos beszámolóját a 3. sz. 
háziorvosi körzet 2012. évi munkájáról, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Somogyi Béla  polgármester ezt  követően a  védőnők munkájáról készített beszámolóval 
kapcsolatban kérte a Képviselőtestület kérdését véleményét. Elmondta, hogy a Szociális 
Bizottság a beszámolót megvitatta, s azt elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.  
 
Józsa László  képviselő  szerint a beszámolóból megállapítható az, hogy  észrevehetően 
csökkent, illetve nem nőtt  a vendégmunkás kismamák száma. Ez valószínűleg az 
Önkormányzat intézkedéseinek  eredményeként alakult így.  
 
Bálintné Balogh Mária  tájékoztatja a Testületet arról, hogy a védőnők az iskolával nagyon jó 
kapcsolatot ápolnak, segítőkészek az intézménnyel. Nagyon aktívak voltak a csecsemőápolási 
versenyre történő felkészítésben, valamint a szexuális felvilágosító munkában is. 
Tevékenységüket a megelőző-, felvilágosító munkában  is  kifejtik, amelyért csak köszönet 
illeti mindkét védőnőt.  
 
Somogyi Béla polgármester  mivel a védőnők munkájával kapcsolatban több kérdés, 
vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Somogyi Béla polgármester  ezt követően a „Dr. Halász Géza” Szakorvosi Rendelőintézet 
beszámolójával kapcsolatban kérte a hozzászólásokat, mely  a betegszállító kisbusz 2012. évi 
működéséről adott  számot. A beszámolóból  látható, hogy nem sokan veszik igénybe ezt a 
lehetőséget, ez valószínűleg az elég magas árnak tudható be. Mivel a beszámolóval 
kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, így szavazásra bocsátja azt, melyet a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
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Somogyi Béla polgármester a CARITAS’97 évi munkájáról szóló beszámolóval kapcsolatban 
tájékoztatta a testületet arról, hogy abból kitűnik az, hogy igen sokan élnek ezzel a 
lehetőséggel, s igénybe veszik a különböző kezeléseket. Mivel a beszámolóval kapcsolatban 
kérdés, vélemény nem volt, így szavazásra bocsátotta azt, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Somogyi Béla polgármester ezt követően a DELTA Országos Katasztrófa Mentő Csoport 
központi ügyeletre vonatkozó beszámolójával kapcsolatban tájékoztatta a Testületet arról, 
hogy az részletes,  mindenre kiterjedő, s mivel kérdés, vélemény nem volt, szavazásra 
bocsájtotta azt, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 
Somogyi Béla polgármester ezt  követően Dr. Fazekas Lívia háziorvos beszámolójával 
kapcsolatban tájékoztatta a testületet arról, hogy az részletes, mindenre kiterjedő, s mivel 
kérdés, vélemény nem volt, szavazásra bocsátotta azt, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 
 
Somogyi Béla polgármester ezt  követően Dr. Végh László háziorvos beszámolójával 
kapcsolatban kérte a véleményeket,  mivel azonban  kérdés, vélemény nem volt, szavazásra 
bocsátotta azt, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott.  
 
Somogyi Béla polgármester ezt  követően Dr. Drahos Ildikó fogorvos beszámolójával 
kapcsolatban kérte a hozzászólásokat.  
 
Dr. Drahos Ildikó fogszakorvos  kérdése, hogy a rendelő épületénél mikor várható a felújítás, 
ugyanis  már nagyon aktuális lenne? 
 
Somogyi Béla polgármester  elmondja, hogy a felmérés megtörténhet az idén is, azonban 
azt  biztosan tudja, hogy a felújítás csak jövőre valósulhat meg.  Mivel kérdés, vélemény több 
nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámolót, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott.  
 
 
Somogyi Béla polgármester  ezt követően a külön-külön már elfogadott beszámolókat 
együttesen szavazásra bocsátotta, mellyel kapcsolatban a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2013(V. 09.) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a község egészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolót  elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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8.  Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 

   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

          Írásos  előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő tájékoztatta a testületet arról, hogy amikor a 
beszámolót készítették a kolléganővel egy gyors összegzést készítettek, melyből látható volt 
az, hogy az elmúlt évben kb. 9 millió forintot fordított az Önkormányzat ilyen célra. Ez a 
2010-es évhez képest jelentős emelkedést mutat. Sajnos a nagycsaládosok száma kevés. 
Elmondja továbbá tapasztalatát az újonnan bevezetett törvényi változásról, hogy ezen a 
területen a központosítás nem jó, hiszen nincs rálátásuk a járásból a családokra.  Már ezen 
rövid időszak tapasztalata alapján elmondhatja azt, hogy sok idő telik el az ügyintézésben. 
Szerteágazó ez a munka, s véleménye szerint a helyi problémákra a helyi ügyintézők tudnak 
megfelelő módon reagálni, s intézkedni.  Sajnos az a jogszabályi változás sem hatott 
kedvezően, hogy az 50 órás iskolai mulasztás esetében a korábbi gyűjtőszámlára utalt 
iskoláztatási támogatást megkapta a szülő abban az esetben, ha a gyermekével  közösen 
rendezték a mulasztásokat. A változás eredményeként ez a lehetőség is megszűnt, tehát 
véleményük szerint sem a szülő, sem a gyerek nem lesz ösztönözve arra, hogy járjon 
rendesen iskolába. Másrészt viszont pont attól a  rétegtől veszik el ezt a pénzt, akik 
egyébként is nagyon rá lennének szorulva. 
 
Somogyi Béla polgármester mivel több kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátja a 
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó beszámolót, 
melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  
 

95/2013. (05.09.) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő Testülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
Határidő: azonnal – a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához történő továbbításra  

                Felelős: Somogyi Béla, polgármester 
                                                                   
 

9. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
    Előadó: Somogyi Béla polgármester 
    Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
    Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Bálintné Balog Mária települési képviselő  véleménye szerint ez a beszámoló egy tágabb 
rálátást biztosít, hiszen a „Kertváros”-hoz tartozó települések  vonatkozásában is láthatjuk 
a hasonló  helyzeteket, s esetlegesen tudunk összehasonlítást végezni. 
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Somogyi Béla polgármester mivel több kérdés, vélemény nem volt szavazásra bocsátotta 
a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

                     96/2013. (05.09.) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő Testülete a gyermekjóléti 
Szolgálat munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 
 

10. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról 
   Előadó: Józsa László – igazgató 
   Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Józsa László, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója  
kiegészítésként elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a helyi újság 
szerkesztésében a ház munkatársai aktívan részt vesznek, tehát ezzel még a 
beszámolóbeli munkát ki kell egészíteni. A maga részéről nagyon nagy hangsúlyt kíván a 
jövőben fektetni a tájházzal való szoros együttműködésre, közös programszervezésre.  Az 
IKSZT-ben vállalt feladatok teljesítéséről  már 2. alkalommal kellett beszámolót készíteni, 
melyet a NAKVI 100 % arányban teljesítettnek minősítette. 
 
Somogyi Béla  polgármester  mivel több kérdés, vélemény nem volt a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta  
mellyel kapcsolatban a Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
  

                     97/2013. (05.09.) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő Testülete a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 2012. 
évi munkájáról szóló  beszámolóját 
elfogadja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 
 

  11. 2013. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
  Előadó: Józsa László – bizottsági elnök 

      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
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Somogyi Béla polgármester  az írásos előterjesztés alapján szavazásra bocsátotta a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület  9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, 
s az alábbi határozatot hozta:  
 

98/2013. (05. 09.) KT. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2013. évben adományozható helyi díjakra 
felhívást tesz közzé a Bugyi Körképben és a 
beérkezett javaslatok alapján – bizottsági 
előkészítést követően – dönt. 
Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozására 
július 22-ig várja a lakosság javaslatait.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
             Józsa László Kulturális és Ügyrendi    
             Bizottság elnöke                                
Határidő: 15 nap 

 
 
12. Előterjesztés a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére                                                                                                                                
      kiírt pályázatok véleményezésére szakmai bizottság létrehozására 
      Előadó: Somogyi Béla – polgármester 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester javasolja az előterjesztés alapján a határozati javaslat 
elfogadását, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázatok véleményezésére szakmai bizottság létrehozására. A Képviselőtestület a 
javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

              99./2013. (05.09.) KT.sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a Bessenyei György Művelődési 
Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére érkezett 
pályázatok véleményezésére a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 20/A.§. (6) 
bekezdése alapján szakmai bizottságot hoz létre. A 
bizottság tagjai: 
Elnök: Bak Károlyné 
Tagjai: Bálintné Balogh Mária 
            Németh Mihály Istvánné 
            Andó János 
            Bálint Dezsőné 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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13 .  Döntéshozatal  a“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú           

projekt keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11                                 
számú projekt kapcsolódó.”közbeszerzés tárgyában 

        Előadó Somogyi Béla polgármester 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester javasolja az előterjesztés alapján az 1. számú határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint a bíráló bizottság javaslata alapján Bugyi Nagyközség 
szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt keretén belül FIDIC Mérnök szolgáltatás 
megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan”elnevezésű közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánítja.  A Képviselőtestület a javaslatot 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

100/2013. (05.09.) KTsz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete a bíráló bizottság javaslata 
alapján Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep 
bővítése” tárgyú projekt keretén belül FIDIC 
Mérnök szolgáltatás megrendelése a KEOP-
1.2.0/09-11 számú projekthez 
kapcsolódóan”elnevezésű  

közbeszerzési eljárást 
 
eredményesnek nyilvánítja. 
 

    Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 
 
 

Somogyi Béla polgármester ezt követően javasolja az előterjesztés alapján a 2. számú 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint a bíráló bizottság javaslata alapján Bugyi 
Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt keretén belül FIDIC Mérnök 
szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan”elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban a Hordalék Mérnöki Iroda Kft-t (6800 Hódmezővásárhely Gazó 
Imre u. 9.)  mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  - nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
Ezen túlmenően adjon felhatalmazást a polgármester részére a 24.500.000.—Ft + 27 % ÁFA 
ajánlati árral a szerződés megkötésére.   A Képviselőtestület a javaslatot 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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101./2013. (05.09.) KT. sz. határozat 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

a bírálóbizottság javaslata alapján Bugyi 
Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” 
tárgyú projekt keretén belül FIDIC Mérnök 
szolgáltatás s megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 
számú projekthez kapcsolódóan”elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban a 
 
Hordalék Mérnöki Iroda Kft  (6800 
Hódmezővásárhely, Gazó Imre u. 9.) szám alatti 
ajánlattevő ajánlatát –mint legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás- nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
                                                   

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a Hordalék Mérnöki Iroda Kft (6800 
Hódmezővásárhely, Gazó Imre u. 9.) szám alatti 
ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és 
24.500.000,- Ft+27 % Áfa azaz nettó 
Huszonnénymillió-ötszázezer forint + 27% Áfa 
ajánlati árral a szerződést megkösse.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: összegezés kiküldését követő 11. nap 

 
14. Döntéshozatal  a“Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 

keretén belül projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 
számú projekt kapcsolódó közbeszerzés tárgyában 

       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester javasolja az előterjesztés alapján az 1. számú határozati javaslat 
elfogadását, mely szerint a bíráló bizottság javaslata alapján Bugyi Nagyközség 
szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt keretén belül Projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez kapcsolódóan”elnevezésű 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  A Képviselőtestület a javaslatot 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

102/2013. (05.09.) KT.sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselőtestülete a bíráló bizottság javaslata 
alapján Bugyi Nagyközség szennyvízhálózat és telep 
bővítése” tárgyú projekt keretén belül 
Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a 
KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez 
kapcsolódóan”elnevezésű  

közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
                                                               Határidő: azonnal 
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Somogyi Béla polgármester ezt követően javasolja az előterjesztés alapján a 2. számú 
határozati javaslat elfogadását, mely szerint a bíráló bizottság javaslata alapján Bugyi 
Nagyközség szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt keretén belül 
Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez 
kapcsolódóan”elnevezésű közbeszerzési eljárásban a G.L.L.A. Energetikai, Gélplészeti és 
Vízépítő Kft (1239 Budapest Háló u. 9.)  mint legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás  - 
nyertes ajánlatnak nyilvánítja. Ezen túlmenően adjon felhatalmazást a polgármester részére a 
24.490.000.—Ft + 27 % ÁFA ajánlati árral a szerződés megkötésére.   A Képviselőtestület a 
javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 
103/2013. (V.09.) sz. határozat 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 
a bírálóbizottság javaslata alapján Bugyi Nagyközség 
szennyvízhálózat és telep bővítése” tárgyú projekt 
keretén belül Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése a KEOP-1.2.0/09-11 számú projekthez 
kapcsolódóan”elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
a 
 
G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő Kft  
(1239 Budapest, Háló u. 9.) szám alatti ajánlattevő 
ajánlatát –mint legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás- nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
                                                   

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a G.L.L.A. Energetikai, Gépészeti és Vízépítő 
Kft (1239 Budapest, Háló u. 9.). szám alatti 
ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és 
24.490.000,- Ft+Áfa azaz nettó Huszonnénymillió-
négyszázkilencvenezer forint + 27% Áfa ajánlati 
árral a szerződést megkösse.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: összegezés kiküldését követő 11. nap 
 

 
 
15. előterjesztés a Kossuth 17. szám alatti orvosi rendelő rezsi és egyéb költségeink  

       rendezéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
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Somogyi Béla polgármester  az írásos előterjesztés alapján javasolja a  határozati javaslat 
elfogadását a Bugyi Kossuth Lajos u. 17. szám alatti orvosi rendelő rezsi és egyéb 
költségeinek rendezéséről. A határozati javaslatot a Képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:  
 

104/2013. (05.09.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Kossuth Lajos utca 17. szám alatti épület 
2011. és 2012. évi takarítási költségeinek rendezése 
végett 117 000,- Ft támogatást nyújt a Dr. Fazekas 
és Társa Kft részére.  
A Kft. a támogatással a szerződésben foglaltak 
szerint köteles elszámolni. 
Határidő. azonnal 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
                          Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

17. Egyebek 
       a./ A Bugyi Teleki u. 2. szám alatti sportcsarnok műszaki ellenőrzésére ajánlat 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a Nagyszegi és 
Társa Kft ajánlatot adott a meglévő tornacsarnok felújítási munkáinak műszaki ellenőrzésére. 
Az ajánlat 600.000.—Ft, melyre ÁFA nem számítandó fel. A maga részéről azért javasolja az 
ajánlat elfogadását, mert a Nagyszegi Kft. tervezte a tornacsarnok felújítását, s megítélése 
szerint  szerencsés, hogy aki tervezte az legyen a műszaki ellenőr is, hiszen így tudja nyomon 
követni azt, hogy mit szeretett volna megvalósítani.  Ugyancsak a Nagyszegi Kft. adott 
ajánlatot a statikai számítások készítésére is 100.000.—Ft áron. A határozati javaslatot a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2013. (05.09.) sz. Kt. határozat 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-    

testülete a Teleki u. 2. szám alatt meglévő 
tornacsarnok felújításának műszaki 
ellenőrzésére elfogadja a Nagyszegi és Társa Kft. 
(2370 Dabas Klapka u. 2/b.) ajánlatát 600.000.—
Ft (ÁFA mentes) vállalási összegért. 

2./Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-    
testülete a Teleki u. 2. szám alatt meglévő 
tornacsarnok felújítás statikai számításaira a 
Nagyszegi és Társa Kft. (2370 Dabas Klapka u. 
2/b.)  ajánlatát elfogadja 100.000.—Ft vállalási 
összegért. 

Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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       b./ Utcanév változtatására előterjesztés  
             Előadó:  Nagy András Gábor alpolgármester 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja szóban a Képviselőtestületet arról, hogy  
bejelentés érkezett  a Budavirág és a Búzavirág utca nevére vonatkozóan, ugyanis a 
Budavirág utca esetében sok a félreértés. Ebből adódóan az elmúlt héten rossz helyre ment 
a mentő, illetve a rendőrség is rossz címre érkezett. Jelen esetben nem lett komolyabb 
probléma, de már korábban is jelezték, hogy rendszeresen a Búzavirág utcába mennek az 
érintettek. A bejelentést követően a Budavirág utca lakóit személyesen megkereste az 
alpolgármester,  melynek eredményeként 5 ingatlantulajdonossal tudott személyesen 
beszélni, akiknek elmondta a bejelentés lényegét, s a lehetséges  megoldást, az utcanév 
megváltoztatását is.   Az érintett lakók egyöntetűen kedvezően vették a változtatás 
lehetőségét és vállalták az esetleges adminisztrációs teendőket.  
 
Bak Károlyné települési képviselő  tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a Budavirág 
névvel már az elfogadáskor is fenntartások voltak, de akkor a testület álláspontja az volt, 
hogy ezen az új településrészen olyan virágneveket kapjanak az utcák, amelyek a Czagányi 
László féle helytörténeti könyvben szerepelnek. A Kulturális Bizottság ülésén már elhangzott 
a felvetés, így utánanézett, s a könyvben még a sóvirág elnevezés szerepel. 
 
Somogyi Béla polgármester  az elhangzottak alapján javasolja, hogy  a Képviselőtestület a 
Bugyi 2103/22 hrsz-ú Budavirág utca elnevezést  változtassa meg Sóvirág utcára. A javaslatot 
a testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

106/2013. (05.09.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-    
testülete a bugyi 2103/22 hrsz-ú  Budavirág utca 
nevét megváltoztatja, s a Sóvirág utca nevet adja. 
Felkéri a jegyzőt,  hogy az utcanév-változást az 
ingatlanügyi hatóságnál,  a lakcímnyilvántartó 
hatóságnál  vezettesse át és az érintett lakosokat 
értesítse.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap  
 
 

        c./ Para sportnap  anyagi támogatása 
      
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az elmúlt 
időszakban került megrendezésre a para sportnap, s a résztvevők, ill. nyertesek díjazására  
kért az intézet vezetője  támogatást a korábbi évhez hasonlóan. Részükre erre a célra 
30.000.—Ft átutalásra is került. Tájékoztatja a Testületet arról, hogy az intézet vezetőjével 
ismételten szóba került, hogy nagyon jó lenne, ha településünkön is valaki összefogná a 
mozgáskorlátozottakat. Erre kér majd javaslatot.  
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Kérte a Képviselőtestület utólagos hozzájárulását az összeg átadásához. A  kérést a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag támogatta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

 
 
 
107/2013. (05.09.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-    
testülete a 2013.–ban megrendezésre került para-
sportnap résztvevőinek díjazására  30.000.—Ft 
támogatás biztosításához utólagosan hozzájárul. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

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 


