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

2018. június 25-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: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető  
Szabó László - mezőőr    

 
 
 

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 megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását. A Polgármester úr jelezte, hogy 
napirenden kívül szeretné tájékoztatni a Képviselőket az ABC épületének felújításáról, a 
Ráday utcai kereszteződés felújításáról, valamint az Elkerülő út helyzetéről, majd 
megállapítja, hogy új napirend felvételét senki nem kérte, majd szavazásra bocsátja a 
meghívóban meghirdetett napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 

 
1. Ajánlattételi eljárás Egészségház külső felújítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Védőnői munkaviszony megszűntetetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Tisztségviselők jutalmazása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Döntéshozatal mezőőri álláshely betöltéséhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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5. A településen működő Tűzoltó Egyesület támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

1. Ajánlattételi eljárás Egészségház külső felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Három helyről kérnek árajánlatot, köztük lesz az a cég is, aki a 
Hivatal épületének felújítását végzi. 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Mészáros Ernő műszakis kolléga átnézte az ajánlati felhívást és azt 
vette észre, hogy nem szerepel a munkák között a bádogozás a két épület (Hivatal és az 
Egészségház) összedolgozása. Ezzel még ki kell egészíteni a felhívást.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Hivatal épületének felújításánál is kimaradt több tétel, mint a 
kémények visszabontása, bádogozási munkák és a tetőkibúvók bontása, ami jelentős összeg 
és növeli a szerződésben vállalt árat, kb. 4 milliós tételt fog jelenteni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Milyen határidővel kérik az ajánlattételt? 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A határidő nem szerepel az előterjesztésben, de javasolja a július 
10-ét beadási határidőnek.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az egészségház ajánlati 
felhívásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

148/2018. (06.25.) sz. K.t. határozat: 
 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Egészségház külső felújítása” egyszerű ajánlattételi eljárásra 
vonatkozó a jelen előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást, 
ajánlati dokumentációt jóváhagyja.  
 
 2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Egészségház külső felújítására – előterjesztésben 
leírt munkákra - legalább 3 kivitelező cégtől ajánlatot kér. 
    
 3)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a                                          
beruházás pénzügyi fedezetét a 2018 évi költségvetés terhére 
biztosítja.   
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4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy három 
kivitelező cégtől kérjen ajánlatot, az ajánlatok ismeretében a 
legalacsonyabb ajánlatot adó céggel a szerződést kösse meg.  
       
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 2018. július 10. 

 
 

2. Védőnői munkaviszony megszűntetetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Matics Lászlóné védőnő jelezte, hogy 40 éves munkaviszonyát 
követően nyugdíjba kíván menni, de a pótlására nincs lehetőség. Egy évre nem kapnak 
védőnőt, de meg fogják hirdetni az állást. Jövő év júniusában végez egy helyi tanuló védőnői 
szakon és szeretne a településen védőnői állást megpályázni, de addig a nyugdíjba vonuló 
védőnő helyettesítését meg kel oldani.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

149/2018. (06.25.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Matics Lászlóné védőnő közalkalmazotti 
jogviszonyát 2019. április 15. napjával megszünteti.  
Megállapítja, hogy a felmentés idő kezdete 2018. 
augusztus 15.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Matics Lászlóné védőnőt a felmentési teljes 
időtartama alatt a munkavégzési alól felmenti.  
 
Határidő: 2018. június 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 

3. Tisztségviselők jutalmazása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Csizmadi László képviselő: Volt már egyszer kezdeményezés a polgármester úr 
jutalmazására, de akkor a Polgármester úr elutasította, most viszont azt gondolta a Testület, 
hogy 12 év után eljött az ideje jutalmazni az alpolgármester és a polgármester munkáját. A 
hivatali dolgozók és az önkormányzati dolgozók bérét már rendezték, a polgármesterek, 
alpolgármesterek bérét jogszabály írja elő, így annak rendezését csak jutalom formájában 
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lehet megtenni.  A jutalom mértékét a Jegyző úr az önkormányzati béremelések mértékének 
alapján készítette el és a jutalmazás két havi bruttó bér összegével megoldható.  
 
Somogyi Béla polgármester és Nagy András Gábor alpolgármester jelezte, hogy nem kíván 

részt venni a szavazásban.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, Csizmadi László képviselő szavazásra bocsátja a jutalmazásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

150/2018. (06.25.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Somogyi Béla polgármester 
polgármestert – 2018. első félévi munkáját értékelve – 
kettő havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.  
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Nagy András Gábor 
alpolgármester – 2018. első félévi munkáját értékelve –  
kettő havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

4. Döntéshozatal mezőőri álláshely betöltéséhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szabó László mezőőr: A pályázatra öt jelölt adta be az anyagát, de egy pályázó idő közben 
visszalépett. A meghallgatásra két nem helyi lakos is érkezett, akik elmondták, hogy nincs 
helyismeretük a településen, továbbá hiányoztak a kiírásban feltüntetett feltételek is. A két 
helyi jelentkező közül mindketten megfeleltek a feltételeknek, de Török Istvánt találták 
alkalmasabbnak, mivel ürbőpusztai lakos volt, ismeri a környéket és a lakókat egyaránt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Van fegyverviselési engedélye is? 
 
Szabó László mezőőr: Két évvel ezelőtt megkereste, hogy szeretné a mezőőri tanfolyamot és 
a fegyvervizsgát megcsinálni, mert tudomására jutott, hogy lesz egy mezőőr, aki nyugdíjba 
fog menni. Akkor elmondta neki, hogy csak akkor vizsgázzon le, amikor kinevezik mezőőrnek.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Dönteni kell a bérezéséről is, ami lehet besorolás szerinti, vagy 
megállapított bérösszeg.  
 
Csizmadi László képviselő: Van-e próbaidő kikötés? 
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Szabó László mezőőr: Igen van, négy hónap, de addig nem lehet véglegesíteni a 
munkaviszonyát, amíg nem teszi le a mezőőri vizsgát és nincs fegyvertartási engedélye.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: KJT szerinti bért fognak megállapítani a próbaidőre és azt 
követően is.   

 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a mezőőr 
megválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

151/2018. (06.25.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata a mezőőri álláshelyre kiírt 
pályázatát eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. 

  
2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 01-től Török Istvánt határozatlan időre - négy hónap 
próbaidő kikötésével - mezőőr munkakör közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezi.  

 
3. Török István mezőőr munkabérét a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. előírásai szerint kell 
megállapítani.  

 
4.  A mezőőri vizsga és fegyvertartási engedélyt 2019. március 

31-éig történő elvégzését. (ha szükséges) 
   
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2018. június 30. 

 
 

5. A településen működő Tűzoltó Egyesület támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Amikor az egyéb szervezetek támogatásokról döntöttek, akkor 
azon a véleményen volt a Testület, hogy a délegyházi önkéntes tűzoltók támogatásával 
várnak, amíg a többi település önkormányzatai döntenek a támogatási összegről, annak 
függvényében határoznak Bugyin is támogatásról. Mint kiderült, a másik két település is így 
gondolkodott és arra várt, mások mekkora összegű támogatásról fognak dönteni. Az 
Egyesület egy használt tűzoltó gépet szeretne vásárolni, amit támogatási összegből 
szeretnének megvenni. Délegyháza nemrégiben egy telket értékesített az Egyesület részére, 
aminek az árát nekik fogják adni. Ez hárommillió forintot jelent. Dunavarsány azt döntötte, 
hogy kétszer annyi támogatást fog adni, mint Délegyháza, továbbá öt millió forintot már 
gyűjtöttek támogatásokból.  
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Azt is támogatásnak lehet mondani, hogy az Önkormányzat igénybe veszi a szolgáltatásukat 
akár vihart követően, akár fakivágás, vagy gallyazási munkákhoz, amit a munkák elvégeztével 
kifizetnek az Egyesületnek.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Beszélt az Egyesület vezetőjével és azt tudta meg, hogy 
Lengyelországban meg van még az autó, amit korábban kinéztek, de nem volt annyi pénzük, 
hogy azt megvegyék, így Németországból vásároltak egy Mercedes használt tűzoltóautót. A 
lengyel autóhoz most gyűjtenek, és másfél millió forintot szeretnének a bugyi 
önkormányzattól támogatásként kapni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egy millió forint támogatási összeget javasol, ezzel is támogatva a 
településen való munkájukat. Amennyiben nem tudják a teljes összeget összegyűjteni, akkor 
megszavazzák a hiányzó összeget.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

152/2018. (06.25.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület részére gépjárműfecskendő vásárlásához 
1.0 millió forint támogatást nyújt.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
           Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 60 nap 
 
 

Napirenden kívül - tájékoztatások 
 

Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Coop Szolnok igazgatója 
megkereste és azt a tájékoztatást adta, hogy a tervezett 70 millió forintos felújítási költség 
helyett 107 millió forintot költenek az épületre. Megújul a tető és a teljes belső rész. 
Áttervezték a parkolót, nagyobb területen szeretnének parkolót kialakítani, így a két épület 
közé (Sportcsarnok-ABC épület) is három parkolóval számolnak, így körbejárható lesz az ABC.  
 
Somogyi Béla polgármester: Szeretnék felújítani a Ráday utca kereszteződésében az 
aszfaltos utat 20-30 méteren, mivel az már balesetveszélyes. Felhívta a Magyar Közút 
mérnökségvezetőjét, akitől megtudta, hogy az elkövetkező időszakban nem terveznek 
felújítási munkát, így azt az Önkormányzat fogja megcsináltatni. A munkával egyidejűleg el 
kell gondolkodni azon is, hogy a Szikla kávézó melletti buszmegállót és a szemben lévő 
parkolót is meg kell csináltatni, de ez több problémát is felvet, mint a vízelvezetés és a 
szintkülönbségek megoldását.  
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Rácz Zsolt képviselő: Vizsgálják meg hogyan lehetne a buszmegállót kiépíteni, mert szükség 
van rá a biztonságos közlekedéshez.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az elkerülő út ügyében pozitív volt a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. szakembereivel a bejárás. Küldeni fogják a meghatalmazást, amivel a 
szakhatóságokat meg tudják keresni és az engedélyezést el tudják indítani. Szóba került, 
hogy nincs ellenállás a földtulajdonosok részéről, továbbá az út nem érint Natura 2000-es 
területet. A nyomvonal a Hajdú tanya mögött (siló gödör mellett) a Ráday útnál, Taksony 
felől pedig a körforgalomtól vezet.  
 
Több napirendi pont nem lévén a polgármester úr megköszönte a rendkívüli önkormányzati 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
     
 

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


