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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. szeptember 03-i rendkívüli ülésén 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – ig. csop.vezető 
 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van. Rácz Zsolt jelezte távolmaradását.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 

1. Bölcsőde Alapító Okirat elfogadása      
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Bölcsőde gyengeáram tervezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Szív hangja alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása - Bessenyei György 

Művelődési Ház- és Könyvtár  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Bölcsőde Alapító Okirat elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban már tárgyaltak a Bölcsőde témában arról, hogy önálló 
költségvetési szervet hozzanak létre, vagy az beintegrálódjon az Óvodába. A második eset 
jobb lett volna az Önkormányzatnak, mert nem kellett volna egy külön költséghelyet 
létrehozni, külön könyvelni, ezért kevesebb munkával járt volna. Sajnos későn jutott a 
tudomásukra az az információ, hogy ha beintegrálják az Óvodába a Bölcsődét, akkor az 
átszervezésnek minősül, amit közintézmények esetében csak az év első felében lehet 
megtenni. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy csak jövő év július 01-től lehetne bejegyezni 
a Bölcsődét. Újból átgondolták a témát és arra jutottak, hogy már a vezetői pályázatot is ki 
kellene írni, mert az óvodavezető helyettes kinevezése más végzettséget igényel. Azt 
javasolja, hogy hozzanak létre önálló intézményt, és már az álláspályázatot is jól megnevezve 
tudják kiírni.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Dönteni kell arról, hogy melyik naptól legyen a szerv létrehozása. 
Mivel konkrét napot nem kötelező megjelölni, azt is be lehet írni, hogy a bejegyzés szerint.   
 
Csizmadi László képviselő: Amennyiben létrejön az újabb költséghely, merül-e fel egyéb 
költség, amibe az Önkormányzatnak pénzt kell invesztálnia? 
 
Somogyi Béla polgármester: Nincs, csak a bérköltség. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a költségvetési szerv létrehozásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

177/2019. (09.03.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy bölcsődei feladatok ellátására a BUGYI 
NAGYKÖZSÉGI BÖLCSÖDE néven – a mellékelt alapító okirat 
szerinti tartalommal –költségvetési szervet hoz létre. 
 
 Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 
mellékletét képező alapító okirat kiadmányozására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
               Dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 
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2. Bölcsőde gyengeáram tervezése 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kivitelező feladata, hogy a gyengeáramot kiépítse, de a terv 
azt nem tartalmazza a gyengeáramú tervezést. Ez a tűzjelzőrendszert és a riasztó és a 
termosztát hálózat kiépítését foglalja magában. Az engedélyező hatóság előírta, hogy ki kell 
építeni a riasztót és tűzjelzőrendszert. Felhatalmazásra van szüksége, hogy árajánlatotokat 
kérjen be a tervezéshez.  
 
Molnár Tibor képviselő: Javasolja, hogy a padlófűtés kiépítésekor ne csak termosztát 
vezérelje rendszert, hanem a csövek mellé a padló betonjába szenzort is szükséges kiépíteni.  
 
Somogyi Béla polgármester: A padlófűtési rendszer kazánjának van egy puffertartálya, ami 
állandó 40 fokon tartja a vizet, így nem tud a padló kihűlni.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Szükség lesz a számítógépes hálózat kiépítésére is, 
továbbá kaputelefonra, elektromos kapura, amihez szintén szükséges a gyengeáram 
rendszer tervezése.  
 
Csizmadi László képviselő: Nem érti, hogy maradhatott ki a tűzvédelmi rendszer 
kiépítésének megtervezése. Ezt már a tervezőnek is tudnia kell, hogy anélkül nem lehet 
közintézményt átvenni a katasztrófavédelemnek.  
 
Somogyi Béla polgármester: Sajnos nem vették észre a tervezéskor ezt a hiányosságot, ami 
még az engedélyeztetéskor sem derült ki, ezért most utólag kell megterveztetni.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a gyengeáram tervezésről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

178/2019. (09.03.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a bugyi 1280 hrsz-ú 
területen építendő bölcsőde gyengeáramú tervezési 
munkáira (tűzvédelmi berendezés, riasztó) kérjen 
legalább három vállalkozótól ajánlatot.   
 

  Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel, vállalkozóval 
kössön szerződést.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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3. Szív hangja alapítvány támogatási kérelme 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkereste a Szív Hangja alapítványtól a vezető, hogy 
támogassa az Önkormányzat őket. Megígérte, hogy 10.000.- Ft-ot fognak támogatási 
összegként utalni számukra, de ehhez meg kell várni a Testület jóváhagyását is. 
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta az alapítvány támogatásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

 
179/2019. (09.03.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Szív Hangja Közhasznú Alapítvány (1213 
Budapest, Mogyorós u. 12, adószám: 18246733-1-43) részére 
2019. évben 10 000 Ft felhalmozási/működési célú 
támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 10 000 Ft összeget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2019. szeptember 15. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása - Bessenyei 
György Művelődési Ház- és Könyvtár 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Eszközbeszerzésre (tablet, e-book, notebook, stb.) nyílt 
pályázati lehetőség közművelődési intézmények részére, amelyen szeretnének indulni. 
Egyeztettek az intézményvezetővel, ezekre mind szükségük lenne.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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180/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra „Bessenyei György Művelődési Ház- és 
Könyvtár épületének felújítása és eszközbeszerzése” 
címmel az emberi erőforrások minisztere által kiírt 
pályázati kiírásra. 
A pályázat megvalósításához bruttó 135.000 Ft. összegű 
saját forrást az Önkormányzat a 2019. évi 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2019. szeptember 9. 
 

 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
        
Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
polgármester               jegyző 


