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

2018. június 14-i soros ülésén 
 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető     
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 7 fő jelen van, Csizmadi László és Molnár Tibor képviselők jelezték 
távolmaradásukat. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását. A Polgármester úr megállapítja, hogy új 
napirend felvételét senki nem kérte, majd szavazásra bocsátja a meghívóban meghirdetett 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

3. Napköziotthonos Óvoda SZMSZ elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Pados Ottó bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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5. Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Újszülöttek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

7. 01125 hrsz illegális inert hulladék elhelyezés felszámolása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Támogatási kérelem – Elek Csaba 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Támogatási kérelem Semmelweis napi összejövetelhez  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Birkózó edzőtáboroztatáshoz támogatási kérelem - Kosovics testvérek  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
11. Döntéshozatal Művelődés Ház igazgatói álláshellyel kapcsolatban  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Mezőőri pályázat bíráló bizottság megválasztása    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
13.  Egyebek 

- Révfülöpi táboroztatáshoz támogatási kérelem – Bálintné Balogh Mária 

 
Napirend előtt 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Köszönti a Pest Megyei Kézilabda Szövetségtől érkezett 
vendégeket, Prohászka Csaba elnököt, Hargitai Gábort. 
 
Prohászka Csaba a kézilabda szövetség elnöke: Köszöni a lehetőséget, hogy személyesen 
jöhettek el a Testülethez megköszönni, hogy helyszínt biztosítottak a Sportcsarnokban a 
Final 24 döntő megrendezéséhez.   
Elmondja, hogy minden Final döntőn gyűjtenek adományt fogyatékos szervezeteknek. Ezen a 
helyi döntőn 340.000.- Ft-ot sikerült összegyűjteni, amit az Értetek Veletek Fogyatékosokért 
Alapítvány a tokaji útjukhoz fog felhasználni.  
Úgy gondolja, hogy minden idők egyik legjobb olimpiáját tudták megtartani 2018-ban a Bugyi 
Nagyközségi Sportcsarnokban, amit köszön a szervezőknek, a helyet biztosító Bugyi Sport 
Egyesületnek és az Önkormányzatnak egyaránt.  
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Somogyi Béla polgármester: Megtiszteltetés volt mind az Önkormányzat, mind az Egyesület 
részéről, hogy itt került megrendezésre a döntő. Valóban sok munka volt az Egyesület 
részéről a szervezésben, amit ezúton is megköszön a munkában részt vevőknek. Megköszöni 
a kézilabda szövetségnek a bizalmat, amit a szervezéshez adtak.  
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a  
két ülés között végzett munkáról 

 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 Somogyi Béla polgármester beszámolója két ülés között végzett munkáról:  
 

- Megkezdődött a járdák felújítása, a Rákóczi utcával két napon belül végeznek, de 
ezzel párhuzamosan a Jókai utcában már megkezdődött a munka. Természetesen 
nem mindenhol elégedettek a lakosok, történtek hibák a kivitelezők részéről is, mivel 
géppel dolgoznak, törtek postaládát és volt hibás betonozás is, amit javítani kellett. A 
járdák szintjét szakember mérte ki, igazodva a kapuk szintjéhez. Mivel nem a teljes 
utca járdái újulnak meg, csak részleges felújítás történik, szintbeli különbségek 
vannak, amit az építéskor próbálnak enyhíteni. Amennyiben a lakosok problémát 
észlelnek, az Önkormányzatot keressék, ne a munkásokat. 

- Megkezdődött a Hivatal épületének felújítása és már kiderültek a költségvetés 
hiányosságai. Több tétel kimaradt, mint pl. a tetőkibúvó, bádogozás, 
kéménybontások, amiket újra kellett árazni. 

- Árajánlat készült az egészségház külső szigetelésére és tetőfelújítására, amit 
szeretnének egybekötni a Hivatal épületének felújításával, így az egészségház is közel 
azonos időben újulhat meg.  

- Ma történt meg a Református Iskola helyszíni bejárása, a terület műszaki átadása, 
több apró probléma már kiderült, de azokat korrigálni fogják.  

- Bejárás volt a Jókai utcai óvodában, mivel ázik a fal. A TEFÜSZ dolgozói a bontást 
követően a nyár folyamán fogják kijavítani a hibát. 

- Hibák vannak a Sportcsarnokkal is, több kisebb beázás van, amit véglegesen meg kell 
oldani, de a kertépítésével is lassabban haladnak, mint tervezte.  

- DAKÖV taggyűlésen járt, ahol ismét elhangzott, hogy a Kormány hiába ígérte meg a 
rezsicsökkentésből adódó kieső pénzt állami támogatásként az önkormányzati 
fenntartású szolgáltatóknak, azok még mindig nem kapták meg. A cég nullával zárt, 
de ez 100 millió forintos hiányt takar. Az önkormányzatok nagyobb része nem kapja 
meg a bérleti díjat és nem is tudja ledolgoztatni, a cég hiányosságait az 
önkormányzatoknak kell pótolni, ami jelenleg ebben a körzetben 60 önkormányzatot 
ölel fel.  A kintlévőség milliárdos nagyságrendű, amit folyamatosan farag le a DAKÖV 
ügyvezetősége.  
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- Itt járt a védőnők vezetője, aki elismerően szólt a védőnők munkájáról, a 
körülményeikről egyaránt. Matics Lászlóné kérte nyugdíjazását, aki hamarosan kezdi 
8 hónapos felmentési idejét. A pótlását egy év múlva tudják megoldani, így addig 
Macsek Anita fogja helyettesíteni, de Maticsné alkalomszerűen be fog jönni segíteni a 
munkáját.  

- Megbeszélésen járt a vízilabda szövetségénél, akikkel az építés esélyeiről beszéltek, 
mivel a környékről más települések is pályáznak uszoda építésre. Azt tudni kell, 
amennyiben közeli települések adnak be pályázatot, akkor vizsgálni fogják, hogy a 
sportolók milyen körzetből érkeznek. Ha nem azonosból, akkor támogatják az építést. 
Két év szakosztályi múlttal kell rendelkezni a pályázó egyesületnek. A bugyi vízilabda 
szakosztály is el fog indulni az Ózon Sport Klub csapatán keresztül, akivel további 10 
éves együttműködést tudnak megvalósítani.  

- Kóhalmán a vadásztársaság ünnepségén vett részt, ahol koszorút helyeztek el az 
elhunyt vadásztársak emlékére. 

 
Rácz Zsolt képviselő: Van-e fejlemény a Tájház melletti ingatlan ügyében? 
 
Somogyi Béla polgármester: Nincs fejlemény, azt tudta meg, hogy az OTP Ingatlanközvetítő 
Társaságnak nincs köze a hitelező bankhoz, banki ügyintézőt nem ér el, ezért nincs lehetőség 
megvásárolni a házat.  
 
Józsa László képviselő: A DAKÖV bevételi hiányát több okra tudja levezetni. Figyelmetlen a 
lakosság, nincsenek határidőre befizetve a csekkek és a leolvasás is rendszertelen, nem 
lakosságbarát a módszer. Mindig lesznek nehéz anyagi körülmény között élők, akik nem 
tudnak díjat fizetni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ismeri az ügyvezetést, a hatalmas mértékű rendszer egész más 
munkamódszert kíván. Új könyvelési program, új gépek, új szervizes kocsik vannak, akik a 
csapadékvíz elvezetést vizsgálják, mivel sokan belevezették a csatornába az esővizet. A 
mérőórák bediktálására is online rendszert vezettek be. Online felületen be lehet diktálni a 
vízóra mérőállását.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az online mérőóra bediktálási lehetőség már több éve 
működik, nem lehet a hibát a mérőóra olvasóra fogni.  
 
A Polgármester úr megkéri Nagy András Gábort, hogy számoljon be röviden az előző napi 
vihar eseményeiről, mivel Ő maga nem tartózkodott a településen. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A vihart követően a délegyházi tűzoltóság, a DAKÖV Kft. 
és a TEFÜSZ dolgozóinak közreműködésével helyre állt a rend a település közterületén, fákat 
döntött a járdákra szél, továbbá a református templom tetőn a cserepeket megbontotta a 
szél, de mára mindent eltakarítottak és az ELMŰ szakembereinek munkájával az áramellátás 
is helyre állt.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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135/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a polgármesteri-, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Megküldték a beszámolókat az egészségügyi szolgáltatók, 
melyet a bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol a Testület felé.  
  
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolókról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
136/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközség Egészségügyi 
helyzetéről szóló valamennyi 2017. évi beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Napköziotthonos Óvoda SZMSZ elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a módosításokra azért van 
szükség, mert az adatvédelmi követelményeknek meg kell felelni.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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137/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Napköziotthonos Óvoda 
Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. Pados Ottó bérleti szerződésének meghosszabbítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság javasolta a szerződés meghosszabbítását.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bérleti szerződésről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

138/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 1286/4 
hrsz-ú területből 1.400 m2 nagyságú területre Pados 
Ottó Bugyi Abay u.  17 szám alatti lakossal 2017. 
december 08. napján megkötött bérleti szerződést 
2018. december 31. napjáig meghosszabbítsa.  
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, 
hogy a döntésről tájékoztassa a kérelmezőt és a 
bérleti szerződés meghosszabbításáról. 
 

Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 

5. Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Szintén jogszabályi változások miatt szükséges átvezetni a 
módosításokat.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást, 
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
a 9/2018. (VI.18.) sz. rendeletét Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról a 10/2011. (IV.18.) számú önkormányzati rendeletének 
és SZMSZ módosítására 

 
 

6. Újszülöttek támogatásáról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A módosítás oka, hogy aktualizálni kell a jövedelemhatárokat, 
mivel a bérek emelkedtek, szűk réteg az, aki jogosult a támogatásra. Több kisebb módosítást 
is végre kell hajtani, mint az településen élés idejének rövidítése egy évre, vagy a számlák 
benyújtásának határideje 6 hónapra fog módosulni.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendeletmódosítást, 
melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta 
a 10/2018.  (VI.18.) sz. önkormányzati rendeletét az újszülött 
gyermekek támogatásáról szóló 16/2015. (XII.14.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
 

7. 01125 hrsz illegális inert hulladék elhelyezés felszámolása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Egy hónapot kérni fognak a sok csapadékvíz okozta felázások 
elszivárgásához. Ezt követően el tudják kezdeni a hulladék elszállítását.  
 
Józsa László képviselő: A közterületfelügyelőnek is nagyobb figyelmet kell fordítani arra a 
területre, hogy a további beszállításokat megakadályozzák.   
 
Somogyi Béla polgármester: Eddig is rendszeresen járt a közterületfelügyelő a polgárőrrel 
ellenőrizni és megelőzni az illegális sitt lerakását. 
Véleménye szerint a lakosságot is tájékoztatni kell, hogy az illegális sitt lerakása mit von 
maga után.  
A bizottság javaslatának megfelelően ki fogják a területet árkoltatni és kamerákat fognak 
kiépíttetni a megelőzéshez.  

 
További vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a inert hulladék 
elszállításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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139/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 01125 
hrsz-ú területen a környezetvédelmi hatóság által 
készített jegyzőkönyv fényképmellékletében 
látható inert hulladékot saját költségén az 
Önkormányzat elszállíttatja engedéllyel rendelkező 
inert hulladék befogadására alkalmas telephelyre.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a területre történő illegális hulladék 
elhelyezésének megakadályozására, megelőzésére 
a terület mellett árkot készítenek és annak 
megfigyelésére kamerákat helyez el.   

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a hatósági engedélyezési 
eljárásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 01125 
hrsz-ú terület feltöltésére hatósági engedélyezési 
eljárást indít el. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

8. Támogatási kérelem – Elek Csaba 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Két kérelem érkezett Elek Csabánétól, egyik saját ügyében, a 
másik a felsőványi rendezvények lebonyolításához egy villanyoszlop állításra és ahhoz 
villanyóra felszerelésre, amit csak időszakosan fognak használni.  

 
A bizottság javaslata az volt, hogy a közterületre építtessék ki az oszlopot, de a lakásukon a 
mérőóra áthelyezésben ne döntsenek, csak a szeptemberi környezettanulmányt követően.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az elektromos energia 
vételezés kiépítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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141/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi – Felsővány 
településrészen a helyi sportpálya mellett az 
elektromos energia vételezés kiépítésre vállalkozási 
szerződést köt Suhajda János vállalkozóval (Taksony 
Vezér út 67, asz: 49800131-2-33) 204.200,-Ft+áfa 
vállalkozási díjért. 
 
 Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, 
hogy a kivitelezéshez szükséges okiratokat aláírja.   

 

Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. Támogatási kérelem Semmelweis napi összejövetelhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett az egészségügyi dolgozóktól, hogy a 
Semmelweis napi rendezvényüket támogassa a testület. A bizottság azt javasolta, hogy 
fizessék ki a rendezvény költségét.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a költségek kifizetéséről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
142/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi dolgozók 
részére biztosítja a Semmelweis napi költségek 
kifizetését.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 

 

10. Birkózó edzőtáboroztatáshoz támogatási kérelem - Kosovics testvérek 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Eddig is támogatták a Kosovics testvéreket, ebben az évben is 
javasolja a támogatás megítélését. Szép eredményeket érnek el a birkózásban, a tábor sokat 
segít a további fejlődésükben.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy a táborozás teljes költségét fizessék ki támogatásként.  
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Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

143/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete 120.000.- Ft támogatást nyújt az Erzsébeti 
Spartacus Munkás Testedző Kör Birkózó Szakosztály 
részére (Kosovics Ádám és Kosovics Márton) birkózók 
nyári edzőtáborának finanszírozása céljára.  
  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést aláírja.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 
 

11. Döntéshozatal Művelődés Ház igazgatói álláshellyel kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Mivel nem volt pályázó az álláshelyre, szükséges valakit 
megbízni az igazgatói feladatok ellátására. Meghívták a Hivatalba egy beszélgetésre Hufnágl–
Juhász Juditot - akiről tudják, hogy meg van az igazgatói álláshoz a végzettsége – és 
megkérdezték miért nem pályázott. Judit elmondta, hogy kicsi gyermekei vannak, nem tudja 
vállalni az álláshellyel járó feladatot. Nem zárja ki, hogy a későbbiekben sem fog pályázni, de 
most nem megfelelő az időpont. Józsa László igazgató javaslatára Péter Gábort javasolja 
kinevezni határozott időre, 2019. június 30-ig az intézményvezetői feladatok ellátására.   
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A jelenlegi besorolási béréhez igazodva meg kell állapítani a 
kinevezési bérét is. Besorolás szerinti bérével, pótlékokkal együtt a bérét bruttó 350.000.- Ft-
ban javasolja meghatározni.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az intézményvezetői állás 
betöltéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen minősített 
többségi szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

144/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár „IKSZT 
igazgatói álláshelyre 2018. július 01-től 2018. szeptember 
30-ig megbízza 

Péter Gábor közalkalmazottat 
az intézményvezetői teendők ellátásával. 
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2) Képviselő-testület Péter Gábor megbízott 
intézményvezető bérét (közművelődési pótlékkal és vezetői 
pótlékkal együtt) bruttó 350.000.- Ft összegben határozza 
meg.   

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatokat végezze el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

12. Mezőőri pályázat bíráló bizottság megválasztása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Czérna Pál kérte mezőőri állásából a nyugdíjazását, az üres 
álláshelyet meghirdették a közigállás oldalán, már vannak jelentkezők, akik közül el fogják 
dönteni ki töltse be a munkát. Június 18-án jár le a jelentkezési határidő, de mielőtt a 
testület dönteni fog, egy szakmai bizottság felállítását javasolja, akik meghallgatják a 
jelentkezőket és javaslatot tesznek a mezőőr személyére.  
A három tagú bizottságba javasolja megválasztani Nagy András Gábort, Szabó Lászlót, és 
Szabó Gábor Lászlót.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottsági tagokról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

145/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a mezőőri álláshelyre beérkezett pályázatok 
elbírálásra, véleményezésére az alábbi tagokkal 
bizottságok hozza létre: 
Nagy András Gábor alpolgármester 
Szabó Gábor László képviselő 
Szabó László mezőőr 
 
A bizottság tegyen javaslatot a Testület részére.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

13. Egyebek 
- Révfülöpi táboroztatáshoz támogatási kérelem – Bálintné Balogh Mária 

 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Az idei évben nem emelkedtek a táborozás költségei, az 
érdeklődés fellendült, de van öt diák, aki részére a szülők 50 %-os támogatást kérnek, a többi 
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gyermek részére a költőpénzhez kérik a támogatást. Összesen 43 gyermek fog táborozni, a 
napi költőpénzt 1.500.- Ft-tal tervezik, ami a belépőjegyek, strandjegyek és a diszkóhajóra a 
tartalmazza a belépőket.  
 
Másik kérése a táboroztató tanárok érdekében az lenne, hogy az üdülőtábor vezetőjét kérje 
meg a Polgármester úr, hogy a munkájukért járó támogatást ne novemberben fizessék ki, 
hanem még a tanévkezdésig. Azt is le kell tisztázni az elnökkel, hogyan történik a támogatás 
kifizetése. 
 
Somogyi Béla polgármester: Tudomása szerint a KLIK 37 ezer forintot fizet a 
táboroztatásban részt vevő tanároknak, az Önkormányzatok pedig 40 ezer forinttal 
kiegészítik ezt az összeget, de az a cél, hogy egységes összeg alakuljon ki.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Azt is problémának látja, hogy a KLIK 20 főnél bontja a 
gyermeklétszámot, ami azt jelenti, hogy egy tanárra 20 gyerek jut. Ezt egy tanár sem vállalja, 
ennyi gyermekkel nem lehet biztonságosan táboroztatni. 10 főnél kell bontást csinálni, így 
minden második táboroztatónak nincs biztosítva a pénze, nem tudnak minden tanárral 
szerződést kötni. 40 gyerekre 2 tanárnak lesz rendezve a 37 ezer forintról szóló megbízása, a 
másik két főre nem tudnak szerződést kötni, így ezt az összeget és a kiegészítést is az 
Önkormányzatnak kell biztosítani.    
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a táborozás 
támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

146/2018. (06.14.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a 2018. év nyári Révfülöpi táborban részt 
vevő gyermekek táborozási költségeihez napi 
1500.- Ft/fő összeggel hozzájárul.   

2. Képviselő-testület hozzájárul 2 fő táborozási 
költségeinek 50%-os támogatásához. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2018. augusztus 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a polgármester úr megköszönte a soros önkormányzati 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
     
    
 

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


