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

2017. február 28-i rendkívüli ülésén 
 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Csizmadi László, Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
     
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 6 
fő jelen van. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 
 

 
1. Előterjesztés intézményvezető felmentéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 2017. évi könyvtári beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 2018. évi könyvtári munkaterve 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Döntéshozatal Ócsai Rendőrőrmester lakhatási támogatásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Egyebek 
- Tájékoztatás Fazekas Renáta megkereséséről – Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 
 

1. Előterjesztés intézményvezető felmentéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Józsa László intézményvezető 2018. március 01-től kérte a 
felmentését, július 01-től szabadságolását.  
Az álláshelyére a pályázatot kiírják, várják a jelentkezőket, a májusi Testületi ülésen fognak 
dönteni az új vezetőről.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a felmentési időről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

42/2018.(02.28.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Józsa 
Lászlónak, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát 2018. október 31. 
napjával az igazgató kérésére felmentéssel megszünteti, a 
felmentési időt 2018. március 01. napjától 2018. október 31. 
napjáig biztosítja részére, melyből 2018. július 01. napjától 2018. 
október 31. napjáig mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2018. február 28. (a jogviszonyt megszüntető 
iratok elkészítésére) 

 
 

2. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 2017. évi 
könyvtári beszámolója és a 2018. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Józsa László képviselő: Új törvény lépett életbe, amely módosította a nyilvános könyvtári és 
köznevelési törvényt, de könyvtár további működéséhez szükséges a könyvtári beszámolót 
és az idei évi munkatervet kell leadni, a Testületnek elfogadni, mert csak így működhet 
tovább. Azért sürgős a rendkívüli ülésen tárgyalni, mert a visszaküldési határidő február 28-a. 
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a könyvtári beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
43/2018.(02.28.) sz. K.t. határozat: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 
2017. évi könyvtári beszámolóját.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a könyvtári munkatervről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

44/2018.(02.28.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, IKSZT 
2018. évi könyvtári munkatervét.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Döntéshozatal Ócsai Rendőrőrmester lakhatási támogatásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megkeresés érkezett Kocsis István r. alezredestől, hogy aki az 
Önkormányzat segítségét kérte egyik Ócsán szolgáló rendőrőrmesterüknek a lakhatásához. A 
rendőrkapitányság nem tud számára szolgálati lakást biztosítani, az albérletet nem tudja a 
havi jövedelméből fizetni. Számít a környező Önkormányzatok támogatására, ellenkező 
esetben áthelyezését fogja kérni a Nyíregyházi otthonához közeli településre, ami az Ócsai 
állomány újabb létszámcsökkenését eredményezi.  
 
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a lakhatás támogatásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

45/2018.(02.28.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
dönt, hogy az Ócsai rendőrőrs területén szolgálatot 
teljesítő Laza Anita r. őrmester részére 2018. január 01-
től lakhatási kiadásaihoz 13.000 Ft/hó támogatást nyújt. 

2.   Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
az Önkormányzat - Laza Anita r. őrmester és a Pest 
Megyei Rendőr-főkapitányság között a fenti tartalommal 
létrejövő háromoldalú megállapodást aláírja.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
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4. Döntés a Kertváros Szociális Központ által nyújtott 
 házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi- és  

személyi térítési díjának módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy a házi segítségnyújtás 
intézményi térítési díja 270.- Ft/óra, ami 2008. március 1. napja óta változatlan. Az elmúlt 
közel 10 évben sem a Társulási Tanács, sem a társult települések önkormányzatai nem 
jelezték módosítási igényüket, amíg 2017. december 01-ig a szociális központ vezetője nem 
kezdeményezte a térítési díjak emelését. A soron következő társulási ülésen megtárgyalták a 
díjakat, és úgy döntöttek, hogy az intézményi térítési díj összegét 1.440.- Ft/óra összegre 
emelik. Ezt követően döntöttek az ellátottak személyi térítési díjáról, amit 
jövedelemarányosan határoztak meg.  

 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az intézményi 
térítési díjakról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
46/2018.(02.28.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. elfogadja a „Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 
1.a.) pontban javasolt intézményi térítési díj emelését a házi segítségnyújtás 
szolgáltatásra vonatkozóan, és 1 440.- Ft/óra összegben kívánja meghatározni az 
intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás szolgáltatás vonatkozásában,  

2. elfogadja Kertváros” Önkormányzati Társulás 14/2017. (XII.01.) sz. TT határozat 
1.b.) pontját, vagyis elfogadja, hogy az ellátottak által fizetendő személyi térítési 
díj jövedelemarányosan, az alábbi táblázatnak megfelelően legyen megállapítva:  

2018. évi öregségi 
nyugdíj (28.500.- Ft) 

százaléka 

Szociális segítés 
(személyi térítési díja) 

Személyi gondozás 
(személyi térítési díja) 

0-200 300  350  

201-250 350   400  

251-300 400   500  

301-350 450   600  

351-400 500   700  

401-1000 és felette 550   800  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal  
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5. Egyebek 
- Tájékoztatás Fazekas Renáta megkereséséről – Somogyi Béla 

polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a mai napon felhívta Fazekas Renáta, aki 
elmondta, hogy szeretnének megvásárolni a Szabadság utcában egy lakóingatlant, de nincs 
elegendő pénzük ahhoz az összeghez, amit korábban az Önkormányzat felajánlott a jelenlegi 
ingatlanukért, így szeretnék, ha a 14 millió forintos vételárat 1 millió forinttal megemelné a 
Testület. Azt a választ adta, hogy a Képviselők előtt megemlíti a kérelmet, majd ezt követően 
elmondja a döntést.  
 
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, az Önkormányzat a piaci áron felüli összeget ajánlott 
fel az ingatlanukért, nem kíván emelni az áron.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem hajlik az emelés felé, a 14 millió forintot is magasnak tartja, de 
március 31-ig tartja az Önkormányzat.  
 
Somogyi Béla polgármester: Maga is ezen a véleményen van.  
 
Csizmadi László képviselő: Egyet ért, nem szeretne emelni a korábbi áron. 
 
Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette, fenntartja a korábbi döntését.  

 
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 


