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

2014. október 22-i alakuló ülésén 
 
Testületi ülés helye: Nagyközségi Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:   Somogyi Béla polgármester  

   
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
András Gábor, Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
  Pótiné Safranyik Anikó - pénzügyi vezető 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
  Bálint Dezsőné, Morvai Gáborné, Tóris Gabriella, Bábel     
  Edit Margit, Matics Lászlóné, Furik Ferencné, Pamuk   
  Katalin, Bak Károlyné, Németh Mihály Istvánné, Andó   
  János, Szabó László – bizottsági tagok 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti az önkormányzati alakuló ülésen megjelenteket.  
 
A Polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 8 fő. Rácz 
Zsolt előzetesen jelezte távolmaradását, majd ismerteti a napirendi pontokat. Ezt követően 
megkérdezi, hogy a napirendhez kíván-e valaki kiegészítést tenni?  

 
A Polgármester megállapítja, hogy senki nem kívánja újabb napirendi pont felvételét, ezért 
az alakuló ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékozatója a 2014. október 12-i helyhatósági 
választás eredményéről 
Előadó: Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

2. A megválasztott önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, 
megbízólevelek átadása 
Átadja: Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

3. Somogyi Béla polgármester köszöntője 
 

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, felülvizsgálatának elrendelése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. A polgármester illetményének, juttatásának megállapítása 

Előadó: Józsa László korelnök 

 



 3 

6. Alpolgármester megválasztása, illetményének, juttatásának megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
7. Bugyi Nagyközség Önkormányzata bizottságának képviselő és nem képviselő 

tagjainak megválasztása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Települési képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
9. Munkaterv módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételről, köztartozásmentes Nyilatkozatról 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
 11. Előterjesztés helyettesítési rendről Kistérségi ülésen 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Zárt ülés 

11. Földüggyel kapcsolatos kifogás megtárgyalása  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. Önkormányzati kezességvállalás 
    Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
14. Pest megyei kitüntető díjra jelölés 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a 2014. október 12-i  
helyhatósági választási eredményéről 

Előadó: Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 

Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság elnöke köszönti az alakuló ülésen megjelenteket. 
Elmondja, hogy a 2014. október 12-i helyhatósági választások eredménye ellen a törvényes 
határidőn belül fellebbezés nem érkezett, a választás eredménye jogerőre emelkedett. A 
szavazásra jogosult 4381 főből a választáson összesen 820 fő jelent meg, a választásra 
jogosultak 19%-át jelenti. Az alábbiak szerint ismereti a választás eredményét: 
 
A polgármesterre leadott szavazatok: 
 

Polgármester jelölt 
összesen 

Somogyi Béla  781 
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A Képviselő-jelöltekre leadott szavazatokat: 
 

2014. évi képviselő választásának a Helyi Választási Bizottság áltál 
megállapított eredménye Bugyi Nagyközségben 

Képviselőjelöltek Kapott 
szavazatok 

 

Nagy András Gábor független jelölt 542 

Bálintné Balogh Mária független jelölt 500 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó független jelölt 453 

Rácz Zsolt független jelölt 415 

Szabó Gábor László Fidesz - KDNP 390 

Józsa László András független jelölt 388 

Molnár Tibor független jelölt 342 

Csizmadi László független jelölt 336 

Bak Károlyné független jelölt 324 

Viola Pál Gáborné független jelölt 299 

Rim János független jelölt 100 

 

2. A megválasztott önkormányzati képviselők és a polgármester 
eskütétele, megbízólevelek átadása 

Átadja: Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
 
Pamuk Katalin HVB Elnöke: Ismerteti, hogy Bugyi településen 8 képviselő szerezhet 
mandátumot, ezért a leadott érvényes szavazatok alapján a mandátumot szerzett képviselők 
az alábbiak: (Az Elnök felolvasta a Polgármester és a települési Képviselők névsorát, majd a 
Képviselők eskütétele következett).  
 
Somogyi Béla polgármester 
Települési képviselők: 
Bálintné Balogh Mária 
Csizmadi László 
Józsa László 
Molnár Tibor 
Nagy András Gábor 
Rácz Zsolt 
Szabó Gábor 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó 
 
(Eskü szövegét előolvasta Pamuk Katalin a Helyi Választási Bizottság Elnöke) 
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Ezt követően Somogyi Béla polgármester tett esküt a Képviselő-testület előtt.  
 
Pamuk Katalin megkéri a polgármestert és a mandátumot szerzett képviselőket, hogy 
vegyék át megbízólevelüket. 
 
A megválasztott képviselők a megbízólevelük átvétele után az eskü letételét igazoló iratot 
aláírták. 
 

3. Somogyi Béla polgármester köszöntője 
 
Somogyi Béla polgármester: Tisztelettel köszönti a jelen lévőket, köszönetet mond a 
választási bizottság tagjainak a precíz munkáért, továbbá minden választópolgárnak, aki 
elment szavazni, majd gratulál a képviselőknek. Megállapítja, hogy a választáson a részvételi 
arány alacsony volt, de bízik benne, hogy ez nem rosszat jelent. A következő időszakban 
fokozottan fognak figyelni a fiatalok véleményére, a közérdekű munkába is szeretnék őket 
bevonni. Négy évvel ezelőtt is azt mondta, hogy azok lesznek győztesek, akik gyorsan 
reagálnak a változásokra. Igaz volt ez a törvényhozásban, a feltételekben és a pályázatokat 
illetően. Úgy értékeli, ezeknek a változásoknak mindig jól megfeleltek, a következő uniós 
ciklusban is lesznek változások, pl. más területek kapnak prioritást. Elsődleges helyen a 
gazdaságélénkítés, gazdaságnövekedés, a mikro- és közepes vállalkozásokra ösztönzés kap 
prioritást, továbbá a társadalmi problémák kezelése. Javasolja, hogy ezután is igyekezzenek 
megfelelni a változásoknak, építsenek új kapcsolatokat, keressenek meg új partnereket. 
Pontosan és jól kell dolgozni, kihasználva a kínálkozó helyzeteket, ehhez mindenkinek 
kitartást és jó egészséget kíván. 
 

4. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása, 
 felülvizsgálatának elrendelése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy informálisan már üléseztek a Képviselők és 
megbeszélték a tapasztalatok alapján a bizottságok tagjainak összetételét, továbbá a 
feladatköröket. Úgy gondolják, hogy a feladatkörök változatlanok maradnak, egy bizottság 
esetében történik feladatátcsoportosítás. A Kulturális Bizottságtól átviszik az ügyrendi 
feladatokat a Gazdasági bizottsághoz, mivel jobban illeszkedik a munkájukhoz.  
 
Ismerteti továbbá a bizottsági struktúra kialakítását:  
Három bizottság kialakítása, mely a feladatok összevonását jelenti.  

- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság (feladatköre kiegészült az ügyrendi és 
vagyonnyilatkozat-tételi feladatokkal) 

- Szociális és Jóléti Bizottság (feladatköre változatlan) 
- Kulturális Bizottság (ügyrendi feladatok átcsoportosítása mellett változatlan marad) 
-  

Csizmadi László képviselő: Javaslatot tesz arra, hogy a bizottság nevében maradjon benne a 
„fejlesztési” címszó is, mivel ilyen típusú feladatot is végeztek és végezni fognak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egyet ért a javaslattal, ebben az esetben a bizottság neve a 
következőképp alakul: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság. 
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A Képviselőtestület részéről kérdés, hozzászólás nincs, ezért Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a 
Képviselő-testület. 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 17/2014. (X.22.) sz. rendeletét az 7/2011. 
(III.16.) sz. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására. 

 

5. A polgármester illetményének, juttatásának megállapítása 
Előadó: Szatmári Attila – jegyző 
Levezető elnök: Józsa László - korelnök 

 
Józsa László – korelnök: A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. Tv 71.§.-a rendelkezik. Ennek megfelelően 
az illetményét a helyettes államtitkár illetményének 60 %-ában kell megállapítani, a 
költségtérítés összegét pedig az illetményének 15 %-ában lehet megállapítani. Ez alapján az 
illetmény összege havi bruttó 448.727,- Ft, a költségtérítés havi 67.309,- Ft összeget jelent. 
 
Somogyi Béla polgármester bejelenti a szavazástól történő távolmaradását. 
 
Józsa László ismerteti a Jegyző által készített írásos előterjesztésben olvasható határozati 
javaslatot, mely szerint a polgármester illetménye 448.727 Ft, majd szavazásra bocsátja a 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a testület meghozta határozatát. 
 

153/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. október 12-től Somogyi Béla polgármester 
illetményét 448.727,-. Ft összegben állapítja meg. 
Felelős: Szatmári Attila - jegyző 
              Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
 

Somogyi Béla polgármester nem vett részt a szavazásban 
A polgármester jelezte, hogy érintettsége miatt nem vesz részt a szavazásban a 
költségátalány megállapításánál.  
 
Józsa László - korelnök szavazásra bocsátja a polgármester költségtérítéséről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal az alábbiak szerint hozta meg 
határozatát a képviselőtestület. 

154/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2014. október 12-től Somogyi Béla polgármester részére 
havonta a polgármesteri illetmény 15 %-ában 
meghatározott 67.309,-Ft összegű költségtérítést állapít 
meg. 
Felelős: Szatmári Attila - jegyző 
              Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
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Somogyi Béla polgármester nem vett rész a szavazásban 
Józsa László korelnök átadja az ülés vezetését Somogyi Béla polgármesternek 
 

6. Alpolgármester megválasztása, tiszteletdíjának megállapítása 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Az önkormányzati tv. alapján  a képviselő-testület - a saját 
tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester helyettesítésére, 
munkájának a segítésére egy főállású alpolgármestert  választ.  
 
Somogyi Béla polgármester az alpolgármester személyére Nagy András Gábor személyében 
tesz javaslatot.  
 
Somogyi Béla: Az alpolgármestert a képviselőtestület titkos szavazással választja meg.  
Lebonyolítására a testület tagjai közül háromtagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, 
akik elnököt választanak maguk közül.  
 
A szavazatszámláló bizottság tagjaira Csizmadi László, Szabó Gábor és Szatmáriné dr. Drahos 
Ildikó képviselőkre tesz javaslatot. 
 
A polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a 
titkos szavazáshoz Szavazatszámláló Bizottságot hozott létre a testület. 
 

155/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alpolgármester titkos szavazással történő 
megválasztásához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai:  
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó- elnök 
Csizmadi László 
Szabó Gábor László 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Titkos szavazás lebonyolítása megtörtént 

A szavazatszámláló bizottság elnöke – Szatmáriné dr. Drahos Ildikó – miután a bizottság a 
munkáját elvégezte – melyről külön jegyzőkönyv készült és a jegyzőkönyv melléklete –  
ismerteti a titkos szavazással történt  alpolgármester választás eredményét. 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Az önkormányzati képviselők közül mindenki leadta 
szavazatát. A bizottság az urnában 8 szavazólapot számlált meg, melyből mind a 8 egyhangú 
igen szavazat. 
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156/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 

- az alpolgármester megválasztásáról szóló titkos szavazás 

eredményének jegyzőkönyve alapján- megállapítja, hogy 
Nagy András Gábort a Képviselő-testület főállású 
alpolgármesternek megválasztotta.  
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 

Határidő: azonnal 
 
Az alpolgármester letette az esküt a képviselőtestület előtt.   
 
(Eskü szövegét előolvasta Somogyi Béla polgármester) 
 
Ezt követően átadásra került az Alpolgármester megbízólevele. 
 
Somogyi Béla polgármester ezt követően Nagy András Gábor alpolgármester illetményére 
tesz javaslatot. 
A polgármester az alpolgármesteri illetmény megállapításának szabályait az alábbiak szerint 
ismertette: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. Tv. (továbbiakban Mötv.) 
80.§-a szabályozza az alábbiak szerint: A főállású alpolgármester illetményének összegét a 
polgármester illetményének 70-90 %-a között állapítja meg a képviselő-testület, továbbá 
költségtérítésre jogosult, melynek összege az illetményének 15 %-a.  
Nagy András Gábor képviselő előzetesen jelezte, hogy költségtérítést nem kíván igénybe 
venni, így a bérének bruttó összege – a megállapítható költségtérítés összegével növelve 
kerül bérként megállapításra. Az alpolgármester illetménye bruttó 402.500,-Ft.  
 
Somogyi Béla polgármester javaslatot tesz a bruttó 402.500 Ft összegű illetmény 
megállapítására, majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 
igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

157/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
október 22-től Nagy András Gábor alpolgármester havi illetményét 
402.500 Ft összegben állapítja meg. 
  
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 

                                                             Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 
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7. Bugyi Nagyközség Önkormányzata bizottságának képviselő és nem  
képviselő tagjainak megválasztása, feladatkörének meghatározása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A 2014. október 12-i helyhatósági választásokat követően a 
képviselőkkel, valamint a szakmai munkát segítőkkel előzetesen egyeztetés történt arra 
vonatkozóan, hogy mely bizottságokban vállalnának munkát.  
 
A szakmai munkát segítő nem képviselő tagok a képviselőtestület ülésére meghívást kaptak. 
A jelenlévő nem képviselő tagokat kérdezi, hogy a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz 
hozzájárulnak-e? 
 
A jelenlévő külsős bizottsági jelöltek egyhangúan kinyilatkozzák, hogy a nyílt tárgyaláshoz 
hozzájárulnak. 
 
Ezt követően a Polgármester úr ismerteti a három bizottság képviselő tagjainak névsorát, 
továbbá a szakmai munkát segítő nem képviselő tagok névsorát:  
 
Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjai: Csizmadi László elnök, Rácz 
Zsolt alelnök, Szabó Gábor László, Molnár Tibor, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó, Bálintné 
Balogh Mária. 
Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjai: Tóris Gabriella, Szabó 
László, Bábel Edit, Morvainé Tóth Mária 
 
Szociális és Jóléti Bizottság képviselő tagjai: Bálintné Balogh Mária elnök, Szatmáriné dr. 
Drahos Ildikó alelnök, Józsa László.  
Szociális és Jóléti Bizottság nem képviselő tagjai: Furik Ferencé, Matics Lászlóné 
 
Oktatási Bizottság képviselő tagjai: Józsa László elnök, Szabó Gábor László alelnök, Bálintné 
Balogh Mária, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó.  
Oktatási Bizottság nem képviselő tagjai: Németh Mihályné, Andó János, Bálint Dezsőné, Bak 
Károlyné  
 
A bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem érkezett, a 
Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.   

158/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Gazdasági-,  
Fejlesztési és Ügyrendi bizottság tagjait az alábbiak szerint 
választja meg. 
Elnök: Csizmadi László 
Alelnök: Rácz Zsolt 
Képviselő bizottsági tagok: Szabó Gábor László, 

      Molnár Tibor,  
      Szatmáriné dr. Drahos Ildikó,    
      Bálintné Balogh Mária   
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Nem képviselő bizottsági tagok: Szabó László  
                                                       Tóris Gabriella 
                                                       Bábel Edit 
        Morvai Gáborné    
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Szociális és Jóléti Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 

159/2010. (X.14.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Szociális és Jóléti 
Bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg. 
Elnök: Bálintné Balogh Mária 
Alelnök: Szatmáriné Dr Drahos Ildikó 
Képviselő bizottsági tag: Józsa László 
Nem képviselő bizottsági tagok: Furik Ferencné  
                                                       Matics Lászlóné 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Kulturális Bizottság tagjainak 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  

 
160/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Kulturális Bizottság 
tagjait az alábbiak szerint választja meg. 
Elnök: Józsa László 
Alelnök: Szabó Gábor László 
Képviselő bizottsági tagok: Bálintné Balogh Mária 
                                                Rácz Zsolt 
         Szatmáriné Dr Drahos Ildikó 

  Nem képviselő bizottsági tagok: Németh Mihály Istvánné  
                                                       Andó János 
                                                       Bálint Dezsőné 
            Bak Károlyné 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A határozatok elfogadását követően Somogyi Béla felkéri az újonnan megválasztott nem 
képviselő bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt (Az esküt előolvasta Somogyi Béla 
polgármester) 
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(Tóris Gabriella, Szabó László, Bábel Edit, Morvai Gáborné, Furik Ferencné, Matics 
Lászlóné, Németh Mihály Istvánné, Andó János, Bak Károlyné, Bálint Dezsőné bizottsági 
tagok letették az esküt). 
 

8. Települési képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
Somogyi Béla polgármester: A Képviselőket a képviselői munkájukért 70.000.- forint 
tiszteletdíjban részesítenek, a bizottságok elnökeinek 14.000.- forinttal javasolja kiegészíteni 
a munkáját, a bizottsági tagokat 7.000.- forint illeti meg bizottsági tagságonként.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 18/2014. (X.27.) sz. rendeletét az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megállapításáról  

 

9. Munkaterv módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Azért szükséges módosítani a munkatervet, mert az intézményi 
beszámolókat már a szeptember havi ülésen megtárgyalta a testület, viszont a 2015. évi 
költségvetési koncepcióról csak a decemberi ülésen szándékoznak dönteni. Mivel ezek a 
napirendek az októberi soros üléshez lettek meghatározva, az említett okok miatt 
módosítani kell. 

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a munkaterv módosításról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

161/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2014 évi munkatervében 
október 30 napjára tervezett 1-3 pontjait a 
november 13-i soros ülés napirendjére veszi fel.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

10. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételről, köztartozásmentes 
Nyilatkozatról 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

Szatmári Attila jegyző: Ismerteti a jelen lévőket, hogy mindenkinek vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettsége van, nem csak a képviselőknek, a külsős bizottsági tagoknak is 2014. 
november 10-ig meg kell tenni a nyilatkozatot.  

 
A tájékoztatást minden jelenlévő képviselő és külsős bizottsági tag tudomásul vette.  
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11. Előterjesztés helyettesítési rendről Kistérségi ülésen 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Mint az ismeretes, a gyáli kistérséget fenntartották 
meghatározott feladatkörrel. Ennek négy tagja van, Alsónémedi, Ócsa, Gyál és Bugyi 
települések. Az üléseken a településeket a polgármesterek képviselik, de arra az esetre, 
amikor nem tud részt venni az ülésen, szükséges a helyettesítésről dönteni. Javasolja, hogy 
ez a személy az alpolgármester legyen.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a helyettesítésről szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

162/2014. (10.22.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
határoz, hogy Somogyi Béla polgármester helyettesítését a 
„Kertváros” Gyáli Többcélú Kistérségi Társulásban Nagy András 
Gábor alpolgármester képviselje.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
További napirend az ülés keretében nincs, a Polgármester úr megköszönte az alakuló ülésen 
a megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 

 
 

                 Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                 polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 


