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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. július 27-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, Rácz Zsolt,
Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
tagjából mind a 9 fő jelen van.
Ezt követően a Polgármester úr javasolja a meghívóban szereplő 7. napirendet vegyék le a
tárgyalandóak közül, mivel nem érkezett meg határidőre az ajánlat, így nem tudnak a
témában érdemlegesen dönteni. Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az
alábbiak szerint:
Zárt ülés
1. Döntéshozatal a 2017. évi helyi kitüntető díjak adományozásáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Nyílt ülés
2. Udvari raktár készítése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
3. Főépítészi feladatok elvégzése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
4. Telekigazítás kezdeményezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
5. Belterületbe vonás pontosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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6.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár dokumentumaival összefüggő iratok
módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság

7.

Dr. Kas Zoltán kérelme
Előadó: Somogyi Béla polgármester

Napirend tárgyalása
1. Döntéshozatal a 2017. évi helyi kitüntető díjak adományozásáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
A 2017. évi helyi kitüntető díjakról zárt ülés keretében döntött a Testület az alábbiak
szerint.
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta az Énekes Sándor díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
129/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben nem
adományoz Bugyi Nagyközség Ifjúságáért
„Énekes Sándor Díj”-at.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: azonnal
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta az Osváth László díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
130/2017.(07.27.) sz. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben Bugyi
Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj”-at
adományoz Szatmáriné Drahos Edit részére.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: 2017. augusztus 20.
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A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a dr. Abay Frigyes díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
131/2017.(VII.27.) sz. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben Bugyi
Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes
Díj”-at adományoz dr. Végh László részére.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: 2017. augusztus 20.
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Köztisztviselői díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
132/2017.(VII.27.) sz. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben Bugyi
Nagyközség Közszolgálatáért” Köztisztviselői Díjat adományoz Krizsán Ferencné részére.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: 2017. augusztus 20.
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta az Év vállalkozója díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
133/2017.(VII.27.) sz. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben nem
adományoz „Az év vállalkozója díj”-at.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: azonnal

A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Törpe Nőszirom díj adományozásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
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134/2017.(VII.27.) sz. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 2017. évben Bugyi
Nagyközség
Környezetvédelméért
„Törpe
nőszirom Díj”-at adományoz id. Pencz János
részére.
Felelős: Somogyi Béla – polgármester
Határidő: 2017. augusztus 20.

2. Udvari raktár készítése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Régi terv, hogy raktárt építenek a Hivatal udvarára. Korábban
úgy képzelték el, hogy két konténer egybeépítésével valósítják meg, de az évek alatt több
gépet és járművet is vásárolt az Önkormányzat, átgondolták és azon a véleményen vannak,
hogy egy 26 méter hosszú, 6 méter széles könnyűszerkezetes épületet hoznak létre. Terveik
szerint nem kell, hogy fűthető legyen, elegendő, ha fedett és nem ázik be. Másik fő
szempont, hogy zárható legyen és védett a párától. A korábban tervezett konténer 6 millió
forintba került volna és kisebb is a mérete. Alapot a könnyűszerkezetes építményhez is
készíteni kell, amit a TEFÜSZ dolgozói megépítenek majd, de az alapozással járó 500 ezer
forint költséget be kell tervezni a megvalósításhoz.
Csizmadi László képviselő: Nem ért egyet a trapézlemezes épülettel. Szendvics panelből
készíttetné, mivel az szigetel is, így télen is alkalmas javítási munkák elvégzéséhez, továbbá
stabil, nem hajlik akkora mértékben. Utána nézett és azt számolta, hogy nem olyan nagy az
árkülönbség a kettő között. A paraméterek a szendvicspanel esetében is megegyeznek a
könnyű szerkezetes elemekkel.
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy halasszák el a következő ülésig a döntést.
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés
elhalasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
135/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Polgármesteri Hivatal
udvarán elhelyezendő könnyűszerkezetes tárolóról
nem dönt, megvizsgálja a szendvicspaneles csarnok
lehetőségét, így a következő ülésen újratárgyalja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
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3.

Főépítészi feladatok elvégzése

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséhez szükséges a
főépítészi szerződés, mivel az előző főépítész összeférhetetlenség miatt nem tudja vállalni a
munkát. A munkát azonos áron vállalja elvégezni, mint a másik főépítész, a munkálatokhoz
Vári Attilát javasolták. A kézikönyv elfogadásának határideje október 01., amit az október
havi testületi ülésen fognak elfogadni, majd ezt követően indíthatók az eljárások a
településképi véleményezéshez.
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Településképi
Arculati kézikönyvről szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
136/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Vári Attila okleveles
településmérnök (Nyilvántartási szám: 41319287,
Adószám: 76363357-1-43)
• Bugyi
Nagyközség
Településképi
Arculati
kézikönyv
elkészítéséhez szükséges önkormányzati főépítési feladatok
ellátására vonatkozó bruttó 240.000,-Ft összegű ajánlatát
• Bugyi Nagyközség Településképi Arculati kézikönyvvel
összefüggő településképi rendelet készítésére vonatkozó
bruttó 300.000,-Ft összegű ajánlatát
elfogadja.
2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy
az árajánlatában foglalt összegekkel a szerződést
megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető

4.

Telekigazítás kezdeményezése

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A kiigazítás a Kossuth Lajos – Erzsébet királyné utca között
tervezendő útra vontakozik, ahol a kertszomszéd Tóth Károly tulajdonában lévő kert jogi
határa nem egyezik meg a természetbeni határral. Beszélt az ingatlantulajdonossal, aki azt
mondta, hogy azt a 100-150 m2-es területet ingyenesen átadja az Önkormányzatnak, de ezt
egy telekalakítási eljárással lehet megoldani.
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Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
telekmegosztásról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
137/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
1.

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a) telekalakítási eljárást indít – a mellékelt vázrajz szerinti1073, 1074, 1075 és a 1105 hrsz.-ú ingatlanokat érintő
telkek megosztásához.
b) úgy dönt, hogy a telekmegosztást a Méter Bt által bruttó
140.000,-Ft vállalási áron elvégezteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat
aláírására
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 90 nap.

5.

Belterületbe vonás pontosítása

Előadó: Szatmári Attila jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: Hiánypótlás érkezett a Földhivataltól, amelyben kérik, hogy a
01574/34-36 hrsz.-ú területek belterületbe vonásához a felhasználás célját is jelöljék meg,
ami kötelezettséget jelent és a kivonási engedély kiállítását követően négy éven belül meg
kell valósítani. Egy nyilatkozatban írni kell az igénybevételről és a célmegjelölésről.
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe
vonás pontosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
138/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
1. Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
bugyi
01574/36 hrsz.-ú 7521 m2 nagyságú szántó
01574/35 hrsz.-ú 7248 m2 nagyságú szántó
01574/34 hrsz.-ú 3543 m2 nagyságú szántó
ingatlanok belterületbe vonási kérelmének céljára a telephely
bővítése településfejlesztési célt határozza meg.
2. Bugyi Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a területek
négy éven belül felhasználásra kerülnek.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 15 nap
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6.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár dokumentumaival
összefüggő iratok módosítása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: A művelődési ház igazgatójának volt kérése, hogy módosuljon a
hétvégi nyitvatartási idő, amihez az SZMSZ-t szükséges módosítani.
Ellenőrzés is volt tavasszal, amikor kiderült, hogy az alapító okiratot is módosítani kell, mivel
hiányolták a nyilvános könyvtári feladatok ellátását, valamint a közművelődési feladatok
ellátását, így azt kormányzati funkcióként bele kell tenni annak ellenére, hogy nem
könyvelnek rá.
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy miért a hétvégi nyitva tartás rövidül?
Józsa László képviselő: Az elmúlt 5 év tapasztalata azt mutatta, hogy a téli időszakban nincs
látogatója a művelődési háznak, így jobbnak látja, hogy módosítja a nyitva tartást. Amikor
hétvégi rendezvények vannak, akkor természetesen nem zárnak be, ez csak a program
nélküli időszakra vonatkozik.
További hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az SZMSZ
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
139/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bessenyei
György Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének V. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„V.
A munkavégzésre irányuló rendelkezések :
1. A munkavégzés általános szabályai:
1.1. Az intézmény munkarendje:
Az intézményben a munkaidő heti 40 óra.
A művelődési ház nyitvatartási ideje heti 64 óra.
Nyitva tartás
Hétfő:
8-20
Kedd:
8-20
Szerda:
8-20
Csütörtök:
8-20
Péntek:
8-20
Szombat:
15-19
A szakalkalmazottak feladatukat az igazgató utasításai alapján végzik.”
Felelős: Somogyi Béla polgármester, Józsa László intézményvezető
Határidő: 2017. szeptember 1.
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosításáról szóló
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
140/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Alapító
Okiratának módosítását a határozat mellékletében foglaltak
szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Somogyi Béla polgármester, Szatmári Attila jegyző
Határidő: 2017. augusztus 5.
Okirat száma: ……/2017
Módosító okirat
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bugyi Nagyközség Önkormányzata által
2016. október 10. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 140/2017. (VII.27.) KT határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:

1. A 2016. október 16. napján kiadott Alapító Okirat 4.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről szóló
1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári feladatok ellátása, valamint
közművelődési feladatok ellátása:
4.1.1. Közművelődési feladatok ellátás:
Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, az egész életre kiterjedő tanulás
feltételeinek biztosítása, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése
feltételeinek biztosítása, az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek
biztosítása, a tehetséggondozás- és - fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint a kulturális
alapú gazdaságfejlesztés.
4.1.2. Könyvtári feladatok ellátása:
A könyvtár gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
közhasznú információs szolgáltatást nyújt, helyismereti információkat és dokumentumokat
gyűjt, szabadpolcos állományrésszel rendelkezik. Gyűjteményét folyamatosan fejleszti,
feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános
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könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak
állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és
információcserében, biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét. A
könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az
egész életen át tartó tanulás folyamatában, segíti az oktatásban, képzésben részt vevők
információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés
lehetőségét. Kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez, tudás-,
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az
ország versenyképességének növeléséhez.
2. A 2016. október 16. napján kiadott Alapító Okirat 4.3.2. pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
4.3.2. Könyvtári szolgáltatások
a rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz való eljuttatása
helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés útján), a könyvtári tájékoztatással
(a használóknak szóló információ-szolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár
és a könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás)
3. A 2016. október 16. napján kiadott Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 082042
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
2 082044
Könyvtári szolgáltatások
082091
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
3
fejlesztése
4 082043
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
4. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

7.

Dr. Kas Zoltán kérelme

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Kas doktor úr megvásárolt a Szőlő utcában két egymás melletti
telket a Végh doktor úr rendelője mögött. Az a probléma merült fel, hogy az utca felől a telek
jogi határa nem egyezik meg a természetbeni határral, olyan mértékben nyúlik bele a telek
az útba, hogy az nem lenne alkalmas közlekedésre, míg a telek végéhez tartozik egy
háromszög terület, amit egy telekalakítási eljárással rendezni tudnak. Kas úrnak az a kérése,
hogy az Önkormányzat kezdeményezze a telekkiigazítást, melynek a költségét is az
Önkormányzat vállalja, Ő ennek fejébe felajánlja azt a nagyságú területet a telkéből, ami az
útba belenyúlik.
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Szatmári Attila jegyző: A belső kertek kialakításánál van lehetőség telekmódosítására, amely
jelenleg a bezárt telkeknél van. A gyakorlatban ez úgy fog végbemenni, hogy a jelenlegi
tulajdonos, a vevő és az Önkormányzat köt háromoldalú szerződést, így egy eljárásban
történik a módosítás.
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a 1220/2 és 1220/3 hrsz. ingatlanok tulajdonosa
ugyanaz?
Szatmári Attila jegyző: Igen, ugyanaz.
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a telekkiigazításról
szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
141/2017. (07.27.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
Dr Kas Zoltán 1220/2 és 1220/3 hrsz-ú ingatlanok
megosztására vonatkozó kérelmét támogatja és a
Szabályozási terv szerinti közterület céljára kialakítandó
területek ingyenes tulajdonba vételét köszönettel
elfogadja.
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
közterületek kialakításával felmerő többletköltséget
vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat
aláírására
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 90 nap.
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző
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