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

2013. június 06-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,  Szatmáriné dr. 
Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
                                                         Török Anita – pénzügyi vezető 
                                                         Bálint Dezsőné óvodavezető, a szakmai bizottság tagja 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 7 fő 
jelen van.  
 
A polgármester úr az írásos meghívóban feltüntetett napirendi pontokkal kapcsolatosan  
kérte, a kiegészítéseket, illetve módosítási javaslatokat. 
A Képviselők részéről kiegészítés nem érkezett, Somogyi Béla polgármester  3. napirendi 
pontként a migrációval kapcsolatos napirend felvételét javasolja. Ezt követően  szavazásra 
bocsátja a meghirdetett napirendi pontot és megállapítja, hogy azt a  Testület 7 igen 
szavazattal egyhangúlag  az alábbiak szerint elfogadta: 
 

 
1. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére érkezett                                   

pályázatok elbírálása  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező:  az Önkormányzat által létrehozott szakmai bizottság 
    
2. A Hungarikum törvényből eredő feladatvállalás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     
      3.   Fokozott rendőri ellenőrzés  
            Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

 
1. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére érkezett                                   

pályázatok elbírálása  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező:  az Önkormányzat által létrehozott szakmai bizottság 

Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 

Somogyi Béla polgármester a szakmai bizottsághoz intézi a kérdést annak alapján, hogy 
a pályáztatás időszakában az egyik későbbi pályázó megkérdezte azt, hogy érdemes-e 
beadni a pályázatot? Akkor tájékoztatta az érdeklődőt, hogy  ha nincs jelentős eltérés a 
pályázatok között, akkor  nyilvánvaló, hogy a jelenlegi mellett dönt a testület, de ha van 
olyan lényeges eltérés, akkor természetesen megfontolandó a változtatás. Érdeklődik, 
hogy a szakmai bizottság látott-e ilyen lényeges eltérést a pályázatok között? 
 
Bak Károlyné képviselő, a szakmai bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet 
arról, hogy volt a pályázatok között jelentős eltérés,  Tulajdonképpen a két budapesti 
pályázó olyan nagy  szakmai tapasztalattal rendelkezik a   fesztiválok, a színház és opera 
területén, amelynek előnyét településünkön kívánják kamatoztatni. Az egyik pályázó a 
Bárka színház rendezője, s egy alapítványt hozott létre az anyagi lehetőségek 
biztosítására. Elmondta, hogy nem kapott megfelelő anyagi támogatást, így nem tudja 
tevékenységét gyakorolni. Ennek kapcsán mondta el azt is, hogy mindenképpen 
gazdasági vonalon kell magát továbbképeznie. A másik pályázó az Operaház dramaturgja, 
az ELTE magyar szakos tanára, szintén  elmondta, hogy olyan körülmények alakultak ki a 
munkahelyen, amelyet , már nem tudott és nem is akart tolerálni. Amennyiben 
lehetőséget kapna az óraadói munkáját megtartaná, de az egy héten maximum 1, vagy 2 
estét  venne igénybe. Elmondta továbbá azt is, hogy társigazgatóként, vagy esetleg 
szaktanácsadóként is szívesen vállalná a feladatot. Véleménye szerint  nem biztos, hogy  
a pályázók tisztában vannak azzal, hogy itt milyen technikai és anyagi lehetőségek között 
tudnák ezt a feladatot ellátni. Olyan szakmai tudás birtokában vannak, amely indokolttá 
tette a szakmai bizottság részéről   feltenni a kérdést  a személyes meghallgatáson, hogy 
mi motiválja őket abban,  hogy egy viszonylag kisebb településre jöjjenek, s itt kezdjenek 
mindent gyakorlatilag elölről. A válaszok alapján egyértelművé vált, hogy emberi oldala 
van a változtatásnak.  Úgy gondolta a bizottság, hogy valahol a tájékozódás területén 
voltak hiányosságok, így pl. az IKSZT-ről nem volt abszolút tudomásuk. Ugyanakkor a 
helyi pályázó elmondta, hogy amennyiben lehetőséget kap, akkor a jövőbeni kiemelt 
feladata lesz a minőségbiztosítási programba bekerülni. Amennyiben ez sikerülne, az 
mindenképpen előrelépést jelentene, ugyanis nem sok ilyen címmel bíró intézmény van 
az országban.  
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Nagy András Gábor alpolgármester   tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy jelen 
volt a személyes meghallgatáson, s számára szimpatikus volt mind a három pályázó. A 
két budapesti pályázó közül, számára különösen Frigyesi Tibor volt emberileg 
szimpatikus, s valóban olyan elképzelései vannak, amelyek megnyerőek. Azt is el kell 
mondani, hogy a helyi pályázó zseniálisan kidolgozott pályázatot adott be. Számára az 
nem volt szimpatikus, hogy a két  budapesti pályázó abszolút semmilyen helyismerettel 
nem rendelkezett. A maga részéről, ha egy ilyen horderejű  dologban pályázna, akkor azt 
biztos, hogy megelőzné egy helyfeltárási folyamat. Ez nem volt számára szimpatikus. A 
maga részéről a helyi pályázó mellett teszi le a szavazatát.  
 
Rácz Zsolt képviselő véleménye szerint a művelődési ház és könyvtár működtetése nem 
csak az intézmény konkrét működtetéséből áll, hanem ettől sokkal szélesebb a  
spektrum. Nem biztos, hogy ilyen kvalitású embereknek való ez a komplex munka. A 
maga részéről viszont megfontolandónak tartja azt, hogy  ezeknek a szakembereknek a 
tapasztalatait, a kapcsolatait igénybe véve szerveződjön néhány olyan program, 
amelyben megmutathatnák tudásukat. Ez azért is lenne fontos, hogy a jövőre nézve 
esetleg helyismeretet is szereznének ezek az emberek. Az is ismert, hogy a jelenlegi 
vezető és munkatársai megharcolták a jelenlegi művelődési ház létrejöttét, s nyugodtan 
elmondható az, hogy jól vizsgáztak ebben a feladatban. Megítélése szerint is a jelenlegi 
igazgatónak kellene  a lehetőséget továbbra is biztosítani.  
 
Somogyi Béla polgármester  mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, 
észrevétel nem volt, szavazásra bocsátja  javaslatát, mely szerint a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói álláshelyére érkezett pályázatok közül Józsa László 
pályázatát fogadja el. Ezzel egyidejűleg a másik két pályázatot utasítsa el, s a pályázók 
részére az értesítéssel egyidejűleg a pályázati anyagot küldje vissza. Az előterjesztést és a  
határozati javaslatot a Képviselőtestület  5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az 
alábbi határozatot hozta:   

 
 

114/2013./06.06/.KT.sz. határozat: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete  a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatójának Józsa 
László Bugyi Bajcsy- Zsilinszky u. 18/a. szám 
alatti lakost nevezi ki 2013. július  01-től 2018. 
június 30-ig.  
- Bérezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Tv. Előírásai szerint. 
-  Az igazgató magasabb vezetői pótlék összegét 
a mindenkori pótlékalap 500 %-ában állapítja 
meg. 
2./  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Kádár Attila és Frigyesi Tibor 
pályázatát megköszöni, s részükre a pályázati 
dokumentációt visszaküldi. 
Határidő: 2013. július 01. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. A Hungarikum törvényből eredő feladatvállalás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
 

Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a Bugyelláris 
Hagyományőrző Egyesület részéről  is érkezett ilyen jellegű szándék, tehát a maga 
részéről javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy  közös bizottságot 
hozzanak létre. 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, szavazásra 
bocsátja az előterjesztést és a kiegészített   határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

115/2013./06.06./KT.sz. határozat: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy létrehozza 
Bugyi Nagyközség Település Értéktárát, mely a 
települési önkormányzat területén fellelhető 
nemzeti értékek adatait összegyűjti. 
2./ Az értéktár létrehozása kapcsán  a 
Képviselőtestület felkéri a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a 
Bugyelláris Hagyomány- és Értékőrző Egyesület 
tagjait, hogy közös bizottságot hozzanak létre az 
értékek kiválasztására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Polgármester 
 
 

      3.   Fokozott rendőri ellenőrzés  
            Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester  szóban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy Ócsa és 
Alsónémedi települések felvetették azt, hogy újítsák fel  a migrációval kapcsolatos 
ellenőrzéseket. Ez a kérdés már korábban is felvetődött, de kétszer annyi pénzt kértek érte, 
mint a korábbi évben. Jelenleg már ott tartanak a tárgyalások, hogy ugyanannyi pénzért 
vállalnák, mint az előző évben.  A maga részéről azt szeretné elérni, hogy kevesebb létszámú, 
de hatékonyabb ellenőrzések legyenek, s ennek eredményeként a költségek is csökkennek 
majd. Mindenképpen azt szeretné, ha a 2 idegen rendőr mellett a 2 helyi körzeti megbízottat 
is bevonnák a feladatellátásba, hiszen általuk tud sokkal célzottabbá válni az ellenőrzés, mert 
helyismerettel rendelkeznek. 
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Rácz Zsolt települési képviselő  véleménye szerint igényeljük mindenképpen az 
ellenőrzéseket. Nagyon tetszik a polgármester úr által javasolt hatékonyabb gyakorlat. 
 
Bak Károlyné települési képviselő megítélése  szerint mindenképpen kell az ellenőrzés, 
hiszen egyre többször látni azt, hogy csoportosan  közlekednek az utcán a nem helyi lakosok. 
Sokszor beszólnak az udvarokba, hogy kell-e valamit dolgozni. Úgy gondolja, hogy ezt 
mindenképpen meghatározott keretek közé kell szorítani, melynek eszköze a fokozott 
rendőri ellenőrzés.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester úgy gondolja, hogy ha nem lépünk be harmadik 
településként, akkor a másik két településen végzett gyakori ellenőrzések hatására hozzánk 
jönnek át az emberek. Szeretné azonban azt is kérni, hogy amikor a rendőrséggel a 
megállapodás megszületik, mindenképpen  kerüljön bele a két külterületünk is. Azt 
tapasztalta  korábban  ugyanis, hogy  szívesen húzódnak meg ezeket a külterületeken azok, 
akik kiszorultak a faluból.  
 
Somogyi Béla polgármester a korábbi javaslatát  folytatva elmondja, hogy az elhangzottak 
alapján úgy tűnik, hogy az önkormányzat mindenképpen szükségesnek tartja az 
ellenőrzéseket. Mindemellett  a megállapodáskor ragaszkodni fog ahhoz, hogy kevesebb 
létszámmal, de hatékonyabb ellenőrzéseket végezzenek a rendőrség munkatársai. Korábban 
ugyanis gyakori volt az, hogy 8-10 fő  jött ki településünkre, de nem vezetett eredményre sok 
esetben, hiszen pillanatok alatt szétáradt a hír. Ezért fogja javasolni azt, hogy kevesebb 
rendőr bevonásával, rövidebb és gyakoribb ellenőrzések legyenek.  Ezek eredményeként 
biztos, hogy költséghatékonyabb is lesz.  Úgy gondolja, hogy egy 3 hónapos ellenőrzési 
időszakot figyelembe véve kb. 1 millió forintos keret elegendő lenne erre a célra. 
 
Rácz Zsolt települési képviselő  egyetért a 3 hónapos időszak elfogadásával az előzőekben 
javasoltak szerint. Úgy gondolja, hogy júliustól lehetne kezdeni az ellenőrzéseket. Azt 
javasolja továbbá, hogy a 3 hónap eltelte után meg kell vizsgálni az eredményességet, illetve 
a további szükségességet.   
 
Somogyi Béla polgármester mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel 
nem volt, szavazásra bocsátja a  határozati javaslatot,  mely szerint Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata csatlakozik Alsónémedi és Ócsa településekhez, s a 2013. július 1-től terjedő 
3 hónapos időszakra szerződést köt a Dabas Városi Rendőrkapitánysággal a migrációs 
ellenőrzésekre. Az ellenőrzésekre fordítható összeget 1 millió forintban maximalizálja. A 
javaslatot a képviselőtestület 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

116/2013./06.06./KT.sz. határozat: 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
csatlakozik Alsónémedi és Ócsa településekhez, 
s  2013. július 1-től terjedő 3 hónapos időszakra 
szerződést köt a Dabas Városi 
Rendőrkapitánysággal a migrációs ellenőrzések 
folytatására.  
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2.)  Az ellenőrzésekre fordítható összeget 1 
millió forintban maximalizálja az Önkormányzat. 
3.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a  
szerződés aláírására felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert. 
4.) Az Önkormányzat a 3 hónap elteltével az 
ellenőrzés eredményességét ismételten 
megtárgyalja, s amennyiben szükséges a további 
intézkedéseket megteszi. 
Határidő: 1-2-3. pontra 2013. július 1. 
                 4. pontra 2013. szeptember  30. 

 
Felelős: polgármester 
 
 
 

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 


