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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2015. november 19-i soros ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Szabó Gábor László, Csizmadi László,
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – Jegyző
Szivósné Nagy Szilvia – Igazgatási csoportvezető
Pótiné Safranyik Anikó – Megbízott pénzügyi vezető
Bodnár Sándorné – Óvodavezető
Németh Mihályné - Intézményvezető

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket és a meghívottakat, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9
megválasztott tagjából 7 fő jelen van.
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészítése a napirendi pontokhoz,
vagy szeretne –e valaki új témát tárgyalni az ülésen?
Somogyi Béla polgármester jelezte, hogy az Egyebekben felvetődött egy új téma
megtárgyalása Normatív jutalom átcsoportosítása címmel. Németh Mihályné szintén jelezte,
hogy az Egyebekben szeretne az Iskolások bérletvásárlásával kapcsolatban kérelemmel
fordulni a Testülethez.
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendi pontotokat és megállapítja,
hogy a Képviselő-testületi 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbi szerint:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról.
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
3. Az Önkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
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4. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
5. Előterjesztés 2016. évi költségvetési koncepcióról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
6. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő terület megvásárlására – Varga
Károly
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
7. Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő terület megvásárlására – Hegedűs
Krisztián és Botond
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
8. Gyáli „Kistérségi” társulási megállapodás elfogadása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
9. Pest Megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
10. Utcatáblák
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester
11. Egyebek
- Normatív jutalom átcsoportosítása
- Iskolások bérletvásárlásáról

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
valamint a két ülés között végzett munkáról

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

Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
- A Dabasi Helyi Védelmi Bizottság ülésén vett részt, ahol felkészítették a
polgármestereket mire kell odafigyelni a télen együttműködve a
katasztrófavédelemmel.
- Rendőrségen volt egy fórum, ahol az önkormányzatok együttműködéséről számolt be
a Kapitány úr, továbbá a bűnmegelőzési programjaik teljesítéséről és a
közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedéseikről. Elhangzott, hogy a
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bűncselekmények száma az intézkedési területükön 3000-ről 2000-re csökkent. Ezt
mindenképp pozitívnak kell értékelni.
Mürschberger Lajosnál járt az elkerülő út és a kerékpárút lejárt építési engedélye
ügyében, most újra elindították ezt a munkát.
Közép Duna Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási ülésen vett részt, ahol a törvényi
változtatásokat kellett megszavazni és ennek megfelelően módosítani a társulási
megállapodást.
Megkereste egy dunaharaszti cég, aki együttműködést kért az Önkormányzattól
munkaerő-közvetítés terén. Ez volt az első eset, hogy ilyen ügyben megkeresték, amit
pozitívnak értékel, mivel ez már arra utal, hogy munkaerő hiány van.
Tárgyalást folytatott az Értetek Veletek Alapítvány vezetőjével az ellátottak jövőbeni
gondozásával, pontosabban a helyszínnel kapcsolatban. Megtekintették a volt
művelődési ház épületét, amely számításba vehető egy átalakítást követően, mint
helyszín. A Hivatal műszakis kollégája dolgozik a terven, hogyan lehet átalakítani az
épületet átalakítani és az mennyibe kerül. Ennek az az oka, hogy 2016. márciusában
át kell adni a Sportcsarnoképítéshez a munkaterületet a leendő vállalkozónak.
Addigra a bontási munkáknak el kell készülni, onnan át kell települni egy másik
épületbe.
Részt vett a KK Kavics 25. születésnapi ünnepségén, melyet egy nívós rendezvény
keretén belül ünnepeltek meg.
Több operatív munka is folyt az önkormányzatnál, ilyen a bölcsőde pályázat
előkészítő munkái, a Sportcsarnok körüli előkészítő munka, hogyan és milyen
feltételekkel lehet majd a közbeszerzést lefolytatni.

Hozzászólás nem lévén a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
167/2015. (XI.19.) Kt. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a két ülés között végzett munkáról -, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

2.

2016. évi belső ellenőrzési munkaterv

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a
kockázatbecslő-értékelő táblában a súlyérték el volt írva, ennek javítását a belső ellenőr
elvégezte, mely feltöltésre került a Testület felé.
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Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
168/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervet.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

3.

Az Önkormányzat 2015. III. negyedévi költségvetési előirányzat
módosítása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

Somogyi Béla polgármester: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra
javasolja a Testület felé.
Hozzászólás nem lévén a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet
a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott:

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 13/2015. (XI.23.) sz.
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015.
évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) sz.
rendelet módosítására

4. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedévi
teljesítéséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a Testület felé. Várja a napirenddel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.
Vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
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169/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a 2015. évi költségvetés III. negyedévi
teljesítéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

5.

Előterjesztés 2016. évi költségvetési koncepcióról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.

Somogyi Béla polgármester: A koncepciót a korábbi évek elve alapján állították össze, csak a
tartalma nem ugyanaz.
Nagy András Gábor alpolgármester: A napokban megkeresték, hogy a temetőbe el kellene
helyezni egy illemhelyet, mert a távolról érkezőknek nincs hová menni. Nem fűtöttre gondol,
de egy kulturált WC szükséges lenne.
Somogyi Béla polgármester: Szó esett a temető kerítés felújításáról is, amit szintén bele kell
tenni a költségvetésbe.
Pótiné Safranyik Anikó: Azért nem került bele a kerítés felújítása, mert arról volt szó, hogy a
TEFÜSZ dolgozói ezt a munkát elvégzik. Viszont a mosdót beemelik a költségvetésbe.
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:

170/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
koncepcióját.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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6.

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő terület
megvásárlására – Varga Károly

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett az Önkormányzathoz Varga Károlytól, aki
szeretné megvásárolni a 083/20 Hrsz.-ú külterületi ingatlant építkezés céljából. A bizottság
megtárgyalta a kérelmet és nem támogatja az értékesítést több ok miatt sem. Külterületen
olyan földterület szeretne vásárolni alacsony áron, amely nincs ellátva közművekkel.
Amennyiben nem értékesíti az Önkormányzat, elkerülhetik a jövőben problémákat.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati
javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
171/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a
tulajdonában lévő Bugyi 083/20 hrsz.-ú 3680 m2 nagyságú
földterületet nem értékesíti.
Határidő: 15 nap
Felelős: Somogyi Béla polgármester

7.

Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában lévő terület
megvásárlására – Hegedűs Krisztián és Botond

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottsági
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: Szintén vásárlási kérelem érkezett telekvásárlásra, ahol
belterületen szeretne Hegedűs Krisztián és testvére ipari, mezőgazdasági raktárt építeni. Ezt
a területet lakóházak építésére szánja az Önkormányzat, közműveket és úthálózatot
kívánnak kiépíteni hozzá. Az elutasítás oka volt még a bizottságtól, hogy a felkínált ár
alacsony, továbbá itt is felmerülhetnek a jövőben problémák, amit szeretnének elkerülni.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati
javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
172/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi 3802, 3803,
3804, 3805 és 3806 hrsz.-ú ingatlanokra érkezett
ajánlatot megtárgyalta, s döntött arról, hogy azokat nem
értékesíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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8.

Gyáli „Kistérségi” társulási megállapodás elfogadása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: Szükségessé vált a megállapodás módosítása, mert módosulnak
a feladatellátások, ennek ismertetésére megkéri Szatmári Attila jegyzőt, hogy röviden
mondja el azokat.
Szatmári Attila jegyző: 2016. január 01-től szétválik a gyermekjóléti szolgálat működése és a
gyermekvédelemhez kapcsolódó feladatok, csak a családsegítéssel összefüggő feladatok
marad az Önkormányzatoknál. Dabas Járási Hivatalnak nincs kifogása az ellen, hogy Bugyi
község a Gyáli központnál maradjon, de a törvény alapján Dabas Járáshoz tartozik, így a
járásközpont Dabas város jegyzőjének hatásköre. Elmondta, hogy nem a Dabas járási
intézmény ellen van kifogása, hanem a jól működő és jól bevált intézményi munkát
szeretnék megtartani. Minden adott hozzá, az ingatlan, a személyek és az eszközök.
Somogyi Béla polgármester: Sok ellátatlan terület van az országban, amelyekről
gondoskodni kell, és a járások kialakítása után csak így van lehetőség azokat a területeket is
lefedni. Azt nem vették figyelembe, hogy vannak intézmények, ahol már ez a munka jól
működik, azokat nem kellene tönkretenni. Azt is tudni kell, hogy a normatív támogatás
összege is le fog csökkeni, aminek a pótlását majd a költségvetésbe be kell építeni.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati
javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
173/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a jelen határozat
mellékletét képező Megállapodás Módosítás tervezet
szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A 2013. április 18. napján Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata, Bugyi Nagyközség
Önkormányzata, Felsőpakony Község Önkormányzata, Gyál Város Önkormányzata valamint
Ócsa Város Önkormányzata által megkötött „Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint módosul.
1. A Megállapodásban szereplő „Kertváros” Szociális és Családvédelmi Központ”
valamint „Szociális és Családvédelmi Központ” szövegrészek helyébe „Kertváros
Szociális Központ” szövegrész kerül.
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2. A Megállapodás III. részében a „Szociális feladatok”, valamint a „Gyermek- és
ifjúságvédelmi feladatok” alcímeiben szereplő szövegek egyaránt az alábbi mondattal
egészülnek ki: „A Társulás ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálatnak és a
család- és gyermekjóléti központnak a gyermekek védelméről és gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott feladatait. A család- és gyermekjóléti központ ellátási területe a
járás lakosságára terjed ki.”
3. A Megállapodás 2. számú mellékletében szereplő területi irodák felsorolásánál: 2351
Alsónémedi, Fő út 58. helyébe 2351 Alsónémedi, Fő út 75. szövegrész kerül.
Jelen megállapodás módosítás a társulásban résztvevő valamennyi települési önkormányzat
polgármesterének aláírásával válik hatályossá.

9. Pest Megye önálló NUTS2 régióvá válásának kezdeményezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: Pest Megye Közgyűlésének Elnöke immár harmadik alkalommal
kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Testület támogassa Pest megye önállósodását.
Azért kíván a megye elválni Budapesttől, hogy az egy főre jutó GDP átlaga ne legyen magas
és visszakerülhessen azon területek közé, akik magasabb támogatást kapnak az ország más
részeihez hasonlóan. A Testület eddig is támogatta a kérelmet, javasolja, hogy most is így
döntsenek.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati
javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
174/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását;
2. Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a
határozatot továbbítsa Pest Megye Önkormányzata
részére
Határidő: 2015. november 20.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

10.

Utcatáblák

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez.
Somogyi Béla polgármester: A képeket megtekintve látható, két vállalkozó adott ajánlatot
utcatáblák készítésére. Négy minta van, kettőt a Marketinfó Kft. készített és kettőt a 4Pro
Kft. A Marketinfó Kft. táblái külsőleg egyformának tűnnek, de annyi különbség van, hogy az
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egyik fényvisszaverős, amely kb. 2 ezer forinttal drágább. A harmadik tábla teljesen más,
60X60X2 mm-es zártszelvényből készült oszlopa van, amely alapozással és festékkel
porszórva készült, továbbá jó minőségű 3 mm-es tábla tartozik hozzá.
A melléklet tartalmaz egy dokumentumot, amelyben szerepelnek a település táblapótlásai,
melyek az időjárástól megsérültek és cserére szorulnak. Ebben nincs verseny a két vállalkozó
között, mert egyértelműen azt kell választani, amilyenek eddig el lettek helyezve a
központba.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati
javaslatát, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
175/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a komplex utcanév táblarendszer
pótlására a Marketinfó Magyarország Kreatív, Tervező,
Piackutató és Szolgáltató Kft.- (Cím: 1065 Budapest, Révay
utca 6. fszt. 7.Adószám: 25394797-2-42) bruttó 95.295,-Ft
összegű árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy
fenti összeggel a vállalkozóval a szerződés megkösse.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: 5 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a meglévő fakeretes
táblákba új betétet készíttetnek, de az akkor nem készült el. Most odaadná a vállalkozó, de
azóta az oszlopok is olyan állapotba kerültek, hogy át kell gondolni, hogy szükség van-e még
erre a megoldásra. Olyan ajánlatot tett a vállalkozó, hogy a falu központjába kellene egy
nagyobb térképes és útbaigazító táblát elhelyezni, ami 120X80 cm és ugyanúgy néz ki, mint
az útbaigazító táblák, csak nagyobb méretű. A tábla ára oszloppal bruttó 184.811,-Ft.
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint nem kellene a központba ekkora
nagyméretű táblát elhelyezni, mert elrontja a látványt. Ilyen táblát a falu szélére kell
elhelyezni, ahol nem zavaró.
Nagy András Gábor alpolgármester: Nem olyan helyre gondolta elhelyezni, ahol rontja a
látképet. El tudja képzelni a kastély-közben is, ahol meg lehet állni autóval és meg lehet
nézni.
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:

10

176/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a település központjába
• 1800*1200 mm nagyságú nevezetességeket
bemutató térképes tábla
• 4 db útbaigazító tábla
készítésére a Marketinfó Magyarország Kreatív, Tervező,
Piackutató és Szolgáltató Kft.- (Cím: 1065 Budapest, Révay
utca 6. fszt. 7.Adószám: 25394797-2-42) bruttó 311.845,Ft összegű árajánlatát elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy
fenti összeggel a vállalkozóval a szerződés megkösse.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: A legnagyobb költséget az új utcarészek táblapótlása alkotja, de
pontos összeget nem tud mondani, mivel nem tudni a pontos darabszámot. Olyan táblát
terveztek, amelyeket fel lehet rögzíteni a kerítésekre. Ez mégsem kivitelezhető mindenhol,
mivel nincs minden ingatlannak kerítése, így oda csak oszlopon lévő táblát tudnak tenni. Az
arányok azt mutatják, hogy kb. 120 db oszloposra és 50 db táblára lenne szükség. Dönteni
kell, hogy melyik cégtől rendeljék meg.
Bálintné Balogh Mária képviselő: Úgy gondolja, hogy nincs szükség a fényvisszaverős
táblákra, mert ha sötétben az autó fényszórója megvilágítja, jól látható az a fehér hátterű
tábla is, amelyik nem veri vissza a fényt.
Somogyi Béla polgármester: Mivel a településen nem nagy sebességgel haladnak a
járművek, jól látható az a tábla is, amelyik nem fényvisszaverős. Amennyiben összességében
nézik a táblák paramétereit, a Marketinfó Kft. táblái jobban illenek a településre, továbbá
illeszkedik a meglévőhöz, a méretei megfelelőbbek, illetve jobban variálható.
Szabó Gábor László képviselő: Ő is úgy gondolja, hogy a fényvisszaverőst kizárhatják a
választandók közül, nincs szükség több százezres plusz költségre.
Nagy András Gábor alpolgármester: Számára nem hiányzik Bugyi település címere a táblára,
az sokkal fontosabb, hogy jól látható és olvasható legyen az utcanév, ezért javasolja, hogy a
Marketinfó Kft.-vel készíttessenek táblákat.
Szabó Gábor László képviselő Fontos a település képegysége, formailag törekedjenek az
egységességre. Amennyiben a korábbi táblákat a Marketinfó Kft. készítette, akkor most is ez
a cég legyen a nyertes.
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További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a Marketinfó Kft.
ajánlatáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

177/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a településen
120 db oszlopos nem fényvisszaverős utcanévtábla
50 db nem fényvisszaverős utcanév tábla
készítésére a Marketinfó Magyarország Kreatív, Tervező,
Piackutató és Szolgáltató Kft (cím: 1065 Budapest, Révay
utca 6. fszt. 7. Adószám: 25394797-2-42.) cég ajánlatát
fogadja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy
legfeljebb bruttó 3.500.000,-Ft összeggel a vállalkozóval a
szerződés megkösse.
Határidő: 2015. december 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

11.

Egyebek

- Normatív jutalom átcsoportosítása
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Ismerteti, hogy a Testület 6,850 ezer
forint normatív jutalomkeretet fogadott el a 2015. évi Polgármesteri Hivatal intézményében,
melyből 3,850 ezer forint az ÁROP Hivatal szervezetfejlesztéssel kapcsolatosan elkülönített
jutalomkeret. Ezt az összeget szeretnék a Hivatal és a TEFÜSZ dolgozói között szétosztani, de
az átcsoportosításhoz a Testület jóváhagyására van szükség. Ez az átcsoportosítás
önkormányzati költségvetést nem érint, a két intézmény között kell átvezetni. Ebből a
TEFÜSZ részére 1,430 ezer forintot és annak járulékát, 386 ezer forintot.

Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
178/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a normatív jutalom keret és munkáltatói
járulék keret összegét a következők szerint
átcsoportosítja:
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- a Polgármesteri Hivatal normatív jutalom keretét 1 430
e Ft-tal, a munkáltatói járulék keretet pedig 386 e Ft-tal
csökkenti,
- ezzel egyidejűleg a Bugyi Nagyk. Önk. Tefüsz
intézményének normatív jutalom keretét 1 430 e Ft-tal,
a munkáltatói járulék keretét pedig 386 e Ft-tal
megemeli.
Határidő:
Felelős:

2015. november 30.
Somogyi Béla polgármester

- Iskolások bérletvásárlásáról – Németh Mihályné
Német Mihályné Intézményvezető: Elmondja, hogy a tankerületektől elkerült a pénzügyi-,
gazdasági terület, így a gyermekeknek a bérletet nincs aki megfinanszírozza. Kérdése, hogy
az Önkormányzattól kérheti-e az iskola, hogy megelőlegezze a bérletek megvásárlását a
kültelepülésről érkező gyermekeknek.
Somogyi Béla polgármester: Természetesen kérhetik, amiben tudnak, segítenek az iskolának
és a gyermekeknek.
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet
a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
179/2015. (XI.19.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolás
gyermekek részére a bérletvásárlást az Önkormányzat
előfinanszírozza.
Határidő:
Felelős:

2016. január 01.
Somogyi Béla polgármester

Több napirendi pont nem lévén Somogyi Béla polgármester megköszönte a soros ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző
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