JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2018. február 08-i soros ülésén

Hozott határozatok: 16/2018.(02.08)-től
37/2018.(02.08.)-ig
Hozott rendeletek: 2/2018. (II.12.)
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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. február 08-i soros ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, Szabó Gábor
László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző
Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető
Rim Attila – önkéntes tűzoltó
Szóráth Attila – önkéntes tűzoltó
Rim György – önkéntes tűzoltó
Majer István – önkéntes tűzoltó

NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, a napirendhez érkezett vendégeket, megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van, Csizmadi László jelezte
távolmaradását.
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. Új
napirend felvételét senki nem kérte, majd a Polgármester úr javasolja, hogy a meghívóban
szereplő 17-es napirendi pontot vegyék 2. napirendként, majd ezt követően tárgyalják a
költségvetési rendeletet, mert vendégek érkeztek a támogatások tárgyalásához.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Vállalkozói parkra elfogadott határozat pontosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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3. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
4. Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2017. évi munkájáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
5. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2017. évi munkájáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
6. Civil szervezetek 2017. évi támogatás maradvány felhasználásának engedélyezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
7. Döntéshozatal intézményvezetői pályázat kiírásáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
8. 2018. évi teljesítményértékelési célok meghatározása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
9. Területvásárlási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
10. Árajánlat Napköziotthonos konyha légcsatorna hőszigetelésre
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
11. Tanya elnevezés iránti kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
12. HÉSZ módosítási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
13. Önkormányzati területvásárlási szándék
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
14. Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése - Tájházhoz foglalkoztató építése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
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15. Családok és Nemzeti Összetartozás emlékműve
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
16. id. Tóth Béla hagyatéka
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
17. Előterjesztés a 2018. április 08-i választással összefüggő SZSZB tagok és póttagok
megválasztásáról
Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző
18. Egyebek

Napirend tárgyalása
1.

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról:

-

-

-

-

Január 24-én a Művelődési Házban tartottak az iskolaigazgatók számára
értekezletet, ahol köszöntette a KLIK igazgatóit, pedagógusait és gazdasági
vezetőit.
Két megbeszélése volt az újonnan alakult ócsai önkéntes tűzoltókkal, akik a 2018.
évi működésükhöz kértek támogatást az Önkormányzattól.
Pánczél Károly országgyűlési képviselő részére átadta a szennyvíz projekt
jóváhagyó dokumentációit, amit az országos vízügyi igazgatóságtól kapott. Ezeket
a dokumentumokat Szabó Zsolt államtitkárnak adta át.
Sportegyesülettel tárgyalt egy lehetséges uszoda építésének részleteiről, mivel
fontos a szakmai tapasztalat és múlt, továbbá az, hogy TAO pályázat elérhető-e a
megvalósításhoz. Amennyiben összeáll egy jól kimunkált költségvetés és terv,
akkor a bizottság elé hozza az anyagot.
Megbeszélése volt Mürschberger Lajos tervező mérnökkel és egyes
szakhatóságok vezetőivel az elkerülő út terveinek engedélyezéséről. Mint
megtudta, az Önkormányzatnak kell beszerezni az engedélyeket és szakhatósági
hozzájárulásokat. Van olyan szakhatóság, ahol nem fogékonyak a megkeresésre.
Ahhoz, hogy jogszerűen léphessenek fel, szükség van az építtetőnek a NIF
meghatalmazására, vagy az Önkormányzat magára fogja az engedélyt kérni.
Fontos, hogy egy-két napon belül kapcsolat legyen a NIF-fel és személyes
kapcsolatba lépjenek.
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-

Három pályázattal foglalkoztak az elmúlt időszakban. Egyik egy vállalkozói park
létrehozása, a másik Borzasi kápolna felújítása, állagmegőrzése, a harmadik a
Tájház udvarára szaletli építése, ahhoz eszközbeszerzés, a Krumplifesztivál anyagi
megtámogatása.

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy mekkora esély van a NIF-nél az engedély
megszerzésére?
Somogyi Béla polgármester: Két módszer lehetséges. Ha jól fogadják, akkor az
Önkormányzat költségén a NIF lesz az engedélyes, vagy ha nem, akkor előveszik a régi
engedélyhez kiadott támogató határozatát és kérik, hogy adják ki ismét, amit hat évvel
ezelőtt már engedélyeztek. A szándéknyilatkozatokra szükség van. Országos közút
építtetője nem lehet az Önkormányzat.
Rácz Zsolt képviselő: Azt sem lehet elfelejteni, hogy 18 millió forintot tett bele az
Önkormányzat a terveztetésbe, ezért is kell tovább vinni az ügyet.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
16/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

2.

Vállalkozói parkra elfogadott határozat pontosítása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy korábban döntöttek a vállalkozói park
létrehozásáról, amikor magasabb árakkal fogadták el a határozatot. Ezek az adatok
módosultak, pontosodtak az összegek, újra szükséges dönteni róla. A költségvetés
tartalmazza az Ürbői út felújítását, annak hat méterre szélesítését, a belső út 7 méterre
szélesítését, villany és közvilágítás kiépítését, gáz, csatorna, telefon, internet kiépítését, amit
még engedélyeztetni kell. A támogatási határozatig ezeket megszerzik. Hat telket alakítanak
ki, két nagyobbat és négy kisebbet. A telekmegosztás megtörtént, a rajz készül, holnap kell
benyújtani a pályázatot, addig kialakulnak a helyrajzi számok.
Rácz Zsolt képviselő: A pályázat elbírálásig a szakhatóságok megadják az engedélyeket?
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Somogyi Béla polgármester: Igen, minden a telekmegosztás alapja, azt tudják odaadni a
mérnököknek terveztetéshez.
Józsa László képviselő: A terület lehatárolása, lekerítése meg fog-e történni?
Somogyi Béla polgármester: A pályázat megköveteli, hogy le legyen kerítve, két bejáraton
nagykapu, zöld területtel, füves árokkal körbe legyen kerítve. A lakott rész felől kerítést, ún.
Gabion kerítéssel kell építeni, és 50 darab fa elültetését kell vállalni, továbbá egy portaépület
fog rá kerülni konténeres megoldással. Jelentős önrésze van a pályázatnak, amely
megtérülési ideje lehet akár 4-5 év.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozat
visszavonásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
17/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 9/2018.
(I.18.) sz. határozatát visszavonja.
Felelős:
Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
18/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett „Önkormányzati
tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és
fejlesztése
Pest
megye
területén”
c.
PM_VALLPARK_2017 sz. kiírására.
Projekt megvalósulásának helyszíne a Bugyi
Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő
01125 hrsz-ú terület.
Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges dokumentumokat aláírja és hozzájárul,
hogy a pályázatot benyújtsa.
Határidő: 2018. február 9.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
19/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy
pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által
meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói
parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” c.
PM_VALLPARK_2017 sz. kiírására.
Projekt megvalósulásának helyszíne a Bugyi Nagyközség
Önkormányzatának tulajdonában lévő 01125 hrsz-ú
terület.
Projekt összköltsége: 249.309.896 Ft.
Támogatás mértéke: 174.516.927 Ft.
Önerő mértéke: 74.792.969 Ft., ezen felül a
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a projekthez szükséges
önerőt az éves költségvetés terhére biztosítja.
Az önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert a projekthez szükséges szerződések
aláírására.
Határidő: 2018. február 9.
Felelős: Somogyi Béla
polgármester

3.

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Köszönti a napirendhez érkezett önkéntes tűzoltókat, majd
elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen megtárgyalták a költségvetést érintő pontokat,
többek között a 2018. évi támogatási kérelmeket. Ezek között szerepelt a Délegyházi és az
Ócsán alakuló önkéntes tűzoltóság kérelme is. Az Ócsán alakuló önkéntes egyesület
szükségességéhez meghívták Gere Imre tűzoltó-parancsnokot, aki alátámasztotta, hogy
szükség van az újabb Egyesületre, támogatja annak megalakulását. Délegyházát 700 ezer
forinttal javasolta a bizottság támogatni, az ócsaiakat pedig 500 ezerrel. Olvasták az ócsai
önkéntesek terveit, amelyeket szeretnének megvalósítani a következő két évben, de azt
látja, hogy ezeket a terveket hat önkormányzat támogatásával nem tudják véghezvinni. 40
milliós költségvetést kezdetnek nem lehet tervezni, ezt egyik önkormányzat sem tudja
megtámogatni.
Kérdése, hogy két önkéntes tűzoltóegyesület kell-e egymáshoz ilyen közel?

7

Rim György önkéntes tűzoltó: Majosházán is van önkéntes tűzoltó egyesület, amiből soha
nincs elég. Azt olvasta az ócsai tűzoltók terveiben, hogy 2 perces riasztással terveznek, amit
nem tart elképzelhetőnek. Náluk az 5 perc 48 másodperces indulási idő a legkevesebb. A 2
percet csak úgy tudja elképzelni, ha a laktanyában tartózkodnak és helyből indulnak riasztás
esetén.
Somogyi Béla polgármester: A megbeszélésen szóba került a gallyazási munkák ellátása,
amit felajánlottak az önkéntesek, de elmondta az ócsaiaknak is, hogy 10-20 millió forint
támogatást nem tudnak gallyazási munkáért fizetni. A támogatást a működéshez adja az
Önkormányzat, amennyiben gallyazásra van szükség a településen, azt tudják vállalni, amiért
az Önkormányzat fizet.
Rim György önkéntes tűzoltó: Az Egyesületnek van egy 5500 literes víztározója, amivel
hőség idején tudják vállalni az utak hűtését.
Rácz Zsolt képviselő: Hallotta, hogy a Délegyházi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek jó
kapcsolata van az intézményekkel, évente bemutatót tartanak a gyerekeknek, továbbá arra
is volt példa, amikor egy tűzesethez hamarabb értek ki, mint a hivatásos tűzoltóság. Elismeri
a munkájukat és támogatja a 700 ezer forint megítélését.
Somogyi Béla polgármester: Az ócsai egyesület hat településen tervezi a munkák ellátását,
ami nagy területet fed le.
Rim György önkéntes tűzoltó: A gépjárművásárlás kapcsán megemlíti, hogy a
Katasztrófavédelem ígért egy autót, amit végül nem kaptak meg. Ezután kerestek az
interneten és találtak Lengyelországban egy megfelelőt, de nincs pénzük megvásárolni.
Dunavarsány Önkormányzata felajánlotta, ha másik két Önkormányzat is beszáll a
megvásárlásba, akkor a kérelemben szereplő árat Dunavarsány megduplázza. A választ
február végéig várják, de természetesen később is megvehetik, de foglalót kell fizetni, hogy
megtartsák részükre az autót. Az autó ára 6.5 millió forint, amihez hamarosan kapnak 1
millió forint támogatás egy kft.-től, továbbá egy alapítvány is melléjük fog állni és támogatni
fogja őket.
Somogyi Béla polgármester: Költségvetés készítésekor erről nem tudtak tárgyalni, mert
későn érkezett meg az autóról a tájékoztató anyag. Javasolja, hogy húzzák még a tárgyalást,
mert a következő ülésre előkészítik a gépjárművásárlás lehetőségét, majd utána dönt a
Testület.
Ezt követően távoztak az önkéntes tűzoltók és folytatódott a költségvetés tárgyalása.
Somogyi Béla polgármester: A költségvetés kapcsán megemlíti, hogy az Önkormányzatnál a
bevételek egyelőre nem csökkennek, a működés biztosítva van, amit lehet, azt a jövőben is
szeretnék pályázatból megvalósítani, terveztek a dolgozóknak 10 %-os béremelést. Azt
mindenki tudja, hogy munkaerőhiány van az iparban, ami együtt jár a munkaerővándorlással, a bérek emelkedésével. A beruházások terén több olyan tétel van, amit az
elmúlt években nem sikerült megvalósítani, görgetik maguk előtt, ezért ismét betervezték a
költségvetésbe. Megérkezett a könyvvizsgáló véleménye is, aki mindent rendben talált.
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Pótiné Safranyik Ankikó mb. pénzügyi vezető: Elmondja, hogy a hétfői bizottsági ülésen
elhangzott módosítások átvezetésre kerültek a költségvetési táblákban.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a fizetési
kötelezettségről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
20/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a
saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek összegét a
költségvetési évet követő három évre az alábbiak szerint
állapítja meg:
Az önkormányzat saját bevételeinek összege
2019. évben
2020. évben
2021. évben
605 400 000 Ft
595 400 000 Ft
585 400 000
Ft
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből
eredő fizetési kötelezettséget 2019-2021. években nem
tervez.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetés elfogadásáról szóló
rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott az alábbiak
szerint:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 2/2018.(II.12.) sz. önkormányzati rendeletét a
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

4.

Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2017. évi munkájáról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a beszámolót, amit
elfogadásra javasol a Testület felé. A gyepmesteri feladatellátással kapcsolatban elhangzott a
bizottság részéről, hogy a soron következő ülésre írjanak ki pályázatot a feladatellátásra.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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21/2018. (02.08.)sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Közterület-felügyelet 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Felelős: Somogyi Béla - polgármester
Határidő: azonnal
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gyepmesteri pályázat kiírásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
22/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a március havi soros ülésre pályázatot ír
ki a gyepmesteri feladatok ellátására.
Felelős: Somogyi Béla - polgármester
Határidő: 2018. márciusi soros ülés

5.

Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2017. évi munkájáról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Szintén tárgyalt a bizottság a mezőőri szolgálat munkájáról,
amit elfogadásra javasol a Testületnek.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
23/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőőri szolgálat 2017. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Felelős: Somogyi Béla - polgármester
Határidő: azonnal
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5. Civil szervezetek 2017. évi támogatás maradvány felhasználásának
engedélyezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottság tárgyalt a két egyesület 2017 évi támogatási
maradványösszegről és úgy döntött, hogy 2018. február 28-ig mindkét egyesület
felhasználhatja azt.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
pénzmaradvány elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
24/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a Bugyi Polgárőr Egyesület (2347
Bugyi, Beleznay tér 1., adószám: 18515515-1-13) részére
a 2017. évi 277 864 Ft támogatási maradványának 2018.
február 28-ig történő felhasználását.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pénzmaradvány elfogadásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
25/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete engedélyezi a Koi Kyokushin Karate
Sportegyesület (2371 Dabas, Rákóczi F.u. 1/b.,
adószám: 18871043-1-13) részére a 2017. évi 78 755
Ft támogatási maradványának 2018. február 28-ig
történő felhasználását.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

6.

Döntéshozatal intézményvezetői pályázat kiírásáról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
intézményvezetői álláshelyére szükséges kiírni a pályázatot. Az elbíráláshoz szükséges
szakmai szakértőket felkérni, akik véleményezik a pályázatot és javaslatot tesznek a nyertes
pályázóra.
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat kiírásáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
26/2018. (02.08.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
20/A és 20/B §-ai alapján pályázatot ír ki a Bessenyei
György Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői
beosztásának betöltésére.
2) Megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében
foglalt tartalommal a pályázat közzétételéről és
előkészítéséről gondoskodjon.
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kjt. 20/A§. (6)
bekezdésében megjelölt bizottság tagjainak egy-egy fő
közművelődési, könyvtári szakértőt felkérjen a szakértői
névjegyzékből.
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
szakértői
bizottság
tagjainak
felkért
szakértői
névjegyzékben szereplő szakértők (Közalkalmazotti Tanács
delegált tagjának kivételével) megbízási díját a 2018 évi
költségvetés terhére biztosítsa.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Somogyi Béla polgármester

7. 2018. évi teljesítményértékelési célok meghatározása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

dr. Szatmári Attila jegyző: A teljesítményértékelési célok meghatározásában kiemelte a
változásokat, ezek az ASP rendszer és a választás. A célok meghatározásában és a munkaköri
leírásban vannak átfedések, de az itt szereplő célokat a testület tartja fontosnak.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a teljesítményértékelési célok
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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27/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
1) A testületi működéssel kapcsolatos feladatok
a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzatiés bizottsági munka teljesítése.
b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív
teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre
történő felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest
Megyei Kormányhivatalhoz.
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok
végrehajtása
a) 2018 évi évben tartandó országgyűlési képviselő választás,
jogszabályban előírt hibátlan lebonyolítása
b) Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével
kapcsolatos jogszabályok pontos alkalmazása
c) Nemzeti Agrárkamarai állásfoglalások ellen benyújtott kifogások testület
elé történő jogszerű döntés-előkészítő feladatok
d) Közhiteles címnyilvántartás létrehozása, címképzés végrehajtása
e) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok
határidőre történő szakszerű és jogszerű ellátása.
f) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló eljárási törvény 2018.
január 01-el történő bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtása
g) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az
egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói
gyakorlat megismerésére, elsajátítására.
h) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése, pontos
végrehajtása és ellenőrzése.
i) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy az önkormányzatnál
meglévő
segélyezési lehetőségeket,
hozzájutásának feltételeit
megismerjék. A döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra
kerüljenek.
j) A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését
ez irányú szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel kell
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb
színvonalon tudják végezni munkájukat.
k) A közterület-felügyelő munkájának segítése a jogi lehetőségek mind
teljesebb feltárásával a hivatal köztisztviselői részéről.
3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos
célok
a) Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve
az európai uniós pályázatokra.
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b) Bölcsőde és Szennyvíz kezelő építésével kapcsolatos feladatok kiemelt
kezelése
c) Vidékfejlesztési pályázatokon sikeres pályázat benyújtásával kapcsolatos
előkészítő munka kiemelt kezelése
d) Ady Endre és az Erzsébet utca útfelújítási PM ÖNKORM út pályázat
kiemelt kezelése
e) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési
eljárások soron kívüli ügyintézése
f) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának
elősegítése, a folyamatos információ-áramlás biztosítása.
4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és
pontos végrehajtása:
a) 2017. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott
feladatok költséghatékony és racionális megoldására
b) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő
biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.
c)
A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának
emelésével, az adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat
adóbevételei. A kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási
cselekmények elindítása és folyamatos figyelemmel kisérése az
előirányzott adó és adóbevételek realizálása érdekében
d) Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a
pályázati támogatásokkal való elszámolás
e) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel
elő kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások
megtartását
f) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai
támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények
gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és
intézmények között létrejött együttműködési megállapodás alapján
g) Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi
keretek takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének
folyamatos ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és
kiaknázása.
h) A 2018. január 01-től bevezetett az ASP 2.0. pályázat rendszer
szakrendszereinek kezelése, adatok feltöltése, íratok kezelése,
5) Együttműködés erősítése
a) A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Monori
Tankerülettel megfelelő együttműködés és kapcsolattartás kialakítása.
b) az önkormányzati feladatok ellátása terén
- A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés
erősítése és folyamatos koordinálása.
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- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és
érdekképviseleti szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és
tevékenységük fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása.
Határidő: Folyamatos
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző

8.

Területvásárlási kérelem

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: Gazsó Szilvia helyi lakos adott be kérelmet a lakóháza melletti
önkormányzati területre. Mezőgazdasági célra, géptárolásra szeretné használni.
Úgy gondolja, hogy az árat a helyi rendeletben meghatározott összegben kell megállapítani,
ami helyi lakosnak bruttó 3430.- Ft/m2.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 1286/4 hrsz. ingatlan
értékesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
28/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
5) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazsó Szilvia Bugyi Abay köz 5 szám alatti lakos
önkormányzati telekvásárlási kérelmét megismerte.
6) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonában
lévő
Abay
köz
5
ingatlanának
szomszédságában lévő 1286/4 hrsz.-ú önkormányzati
területből 1700 m2 terület megvásárlásra bruttó 3430,Ft/m2 eladási árat határoz meg.
Határidő: 30 nap
Felelős: Somogyi Béla polgármester

9.

Árajánlat Napköziotthonos konyha légcsatorna hőszigetelésre

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Nagy András Gábor alpolgármester: Ázik a konyha mennyezete, megkereste Beke Ferenc
vállalkozót, aki a légcsatorna hőszigetelését elvégezné. Az árajánlata az előterjesztésben
olvasható.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a légcsatorna
hőszigeteléséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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29/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Napköziotthonos konyha légcsatorna
hőszigetelésére adott árajánlatot megismerte és Beke
Ferenc (Adószám: 64230573-1-33) Bugyi, Táncsics M. u. 28.
sz. alatti vállalkozóval 1.694.792.- Ft összegben szerződést
köt a feladat elvégzésére.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2018. február 28.

10.

Tanya elnevezés iránti kérelem

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett Szalay Balázstól, aki a Buckában lévő tanyáját
szeretné Szalay tanyára nevezni, amit kérhet bármelyik tanyatulajdonos.
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tanyaelnevezésről szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
30/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 01535/93 hrsz.-ú Szalay Balázs tulajdonát
képező tanya ingatlant Bugyi Bucka Szalay Tanya elnevezésre
módosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári Attila jegyzőt,
hogy a címváltozás átvezetésében az intézkedést megtegye.
Felelős: Szatmári Attila jegyző
Határidő: 15 nap

11.

HÉSZ módosítási kérelem

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: Megtekintette a vevő a leendő építési telkeket és olyan helyen
szeretne építkezni, ami jelenleg sorház besorolásban van. Két telket szeretne megvásárolni,
összevonatni és egy családi házat építeni. Kérte, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a
HÉSZ módosítást és az erdő felőli rész - amely jelenleg a legkisebb méretű telkeket foglalja
magában-, kerüljön ki a sorházi besorolásból.
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Korábban terv volt, hogy csak a Szőlő – Boglárka utcai területet közművesítteti az
Önkormányzat, de két okból is indokolt lenne a teljes terület közművekkel való kiépítése.
Egyik, nagy igény mutatkozik az építési telekre a lakosság részéről, a másik, hogy egyben
olcsóbb lehet a közműépítés.
Javasolja, hogy várják meg, amíg az összes közműkiépítésre megérkezik az árajánlat, csak ezt
követően döntsenek a teljes-, vagy részleges terület kiméréséről, értékesítéséről. Így a HÉSZ
módosítással kapcsolatban is az a véleménye, hogy várják meg az árajánlatokat, addig
halasszák el a döntést, majd a jövőben térjenek vissza a kérelemhez.
Képviselő-testület a javaslatot tudomásul vette.

12.

Önkormányzati területvásárlási szándék

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság

Somogyi Béla polgármester: Felvette a kapcsolatot a Vasas Sport Egyesülettel egy
lehetséges tanuszoda ügyében. Felmérték, hogyan lehet egységes tanuszodát építeni, ami jól
hasznosítható. Amennyiben beleteszik a vízilabda sportot, akkor TAO pályázattal
támogatható lehet a megépítése, amiből 30 % önrészt az Önkormányzat, 70 %-át TAO
pályázat segítéségével lehetne kivitelezni. Az uszoda szendvicspanelből is megépíthető, a
költsége a normál épület felébe kerül, továbbá kicsi az energiaigénye.
Szóba került, hogy az általános iskola kertjét hogyan lehetne hasznosítani, mely kapcsán
felmerült annak lehetősége, hogy a Kossuth Lajos utcai kerteket megvásárolná az
Önkormányzat, ezt követően hasznosítani lehet a területet. Kérte a három ingatlan
tulajdonosát, hogy adjanak árajánlatot a kertekre.
Az Egyház ajánlata 12 millió forint, Bak Károlyné ajánlata 10 millió forint és még várnak egy
ingatlantulajdonos ajánlatára.
Amennyiben április 30-ig beadják a pályázatot, akkor sem valósulhat meg 2018-ban az
uszoda. A tervek szerint bruttó 300 millió forintból meg lehet építeni, de vannak előírások,
amelyeket be kell tartani. Ilyen pl. a vízcsere, aminek naponta a 10 %-át, évente pedig
kétszer a teljes cseréjét kell elvégezni.
Kérdés, hogy érdemes-e megvenni a három kertet, folytasson-e további tárgyalásokat az
ügyben?

Rácz Zsolt képviselő: Mindenképpen járja körbe mennyiért lehet megvenni a kerteket.

További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 1081 a
1079 és a 1104 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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31/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 1081 hrsz-ú 1079
hrsz-ú és 1104 ingatlanok megvételére folytasson
tárgyalásokat a tulajdonosokkal.
Az egyeztetés során kialakuló vételára a soron következő
Testületi ülésen a Testülettel ismertesse.
Határidő: 30 nap
Felelős: Somogyi Béla polgármester

13.

Versenyképes helyi turisztikai kínálat megteremtése - Tájházhoz
foglalkoztató építése

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: Elkészültek a tervek, hamarosan benyújtják azokat, február 15e a határidő. 15 millió forintot lehet nyerni a Tájház udvarára foglalkoztató megvalósítására,
amelyhez az Önkormányzatnak 5 millió forintot kell hozzátenni önerőként. A foglalkoztató
mérete 120 m2-es, ami oldalról nyitott, bútorzatot vesznek bele, továbbá egyéb költségei is
vannak, mint tervezés. Továbbá az is terv volt még korábban, hogy az előtte lévő területet
megveszi az Önkormányzat, így az épület elbontását követően azon a területen építhetnék
meg a szaletlit. A tulajdonosa 7.6 millió forintot kér érte, de az ingatlanon banki követelés
van, amely pontos összegét nem tudja.
Molnár Tibor képviselő: Kérdése, hogy mit tartalmaz a pályázat, mi kerül 20 millió forintba a
szaletlin? Szüksége van-e az Önkormányzatnak ennyi pénzért annak megvalósítására, mivel
nyertes pályázat esetén előírásokat vet az Önkormányzatra.
Véleménye szerint kevesebből is megvalósítható, amit saját erőből is meg tud építeni az
Önkormányzat és akkor nincs kötelezettsége az Önkormányzatnak, hogy megfeleljen a
pályázati feltételeknek.
Somogyi Béla polgármester: 5-7 millió forintból biztosan nem lehet megvalósítani, továbbá
az Önkormányzat nem kötelezi el magát, de a pályázatok mindig tartalmaznak előírásokat.
Molnár Tibor képviselő: Olvasta, hogy egy főt fel kell venni alkalmazásba, továbbá
üzemeltetési költséggel jár.
Somogyi Béla polgármester: A pályázatnak vannak feltételei, sok indikátora van, ami nem
követelmény, ezért döntenek úgy, hogy megcsinálják.
A ház tervét Mészáros Ernő kolléga készítette és négyzetméterrel árral számolta. 20 sörpad
30 összecsukható szék, 1 raktár, a burkolata GRES lappal van tervezve.
Ezt követően megkéri Mészáros Ernőt, hogy vegyen részt az ülésen és válaszoljon a
kérdésekre.
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Megérkezett az ülésre Mészáros Ernő mérnök, aki a válaszol a feltett kérdésekre.
Molnár Tibor képviselő: Milyen fából készül a szaletli?
Mészáros Ernő építész: 15x15-ös fenyőfából készül, a felülete rovar- és tűzvédelmi kezelést
kap, a szerkezete fém karpántos merevítéssel készül, mivel stabilnak kell lennie, a tetején
cseréppel, az alja beton, amelyen csúszásmentes kerámia GRES lap burkolat van. Egy része
(6x6 méter) zárt, a többi nyitott. A zárt raktár az Abay köz felőli oldalra van tervezve, de terv,
hogy a szomszédos telket megvásárolja az Önkormányzat, így az épület az Abay közből nézve
a bal oldali telekhatárra fog épülni. A mennyezet vízszintesen deszkasorral le van zárva,
felülről meg OSB lappal burkolva azért, hogy a padlás funkciót is betöltsön, továbbá a később
jelentkező hossziránti repedéseket jól fedi.
Molnár Tibor képviselő: Keményebb fából készíttetné a szaletlit, ami nem repedezik meg
rövid időn belül és tartósabb, ezenkívül a merevítést saját anyagból, csapos megoldással
készíttetné, nem fémmel. Ezekkel a módosításokkal inkább illene a Tájház környezetébe.
Térkővel burkolná az aljzatot, nem GRES lappal.
Somogyi Béla polgármester: Ezt már megbeszélték, a térkő semmiképp nem javasolt, mivel
nem lehet takarítani, mivel nem lehet felmosni, a zsírt, málnát pedig a gyerekek elszórják.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
32/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő 1265 hrsz-ú ingatlanon
(Tájház) a Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület
kültéri foglalkoztató építésére pályázatot nyújtson be a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, Versenyképes
helyi turisztikai kínálat megteremtése című, VP.-19.2.1.-333-2017 kódszámú pályázati felhívására.
A projekt címe: Közösségi tér építése néphagyományok
ápolására
A megvalósítási helyszín: 2347 Bugyi Teleki út 74.
Hrsz: 1265
A projekt összes költsége: bruttó 20.150.100 Ft.
A pályázat megvalósításához szükséges önerő: bruttó
5.150.100 Ft, melyet Bugyi Nagyközség Önkormányzata a
biztosít. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a
támogatás elnyerése esetén az önerő összegét a 2018. évi
költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó pénzügyi vezető
Határidő: 2018. február 15.
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Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a programtervezet elfogadásáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
33/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület
„Közösségi tér építése néphagyományok ápolására” című, VP.19.2.1.-33-3-2017
kódszámú
pályázati
felhívására
benyújtandó pályázatához az Egyesület részére bruttó
15.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújt.
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzat
Képviselő-testülete
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a finanszírozási
megállapodás aláírására.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja telekvásárlás elfogadásáról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
34/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
bruttó 5.000.000 Ft összeghatárig vételi ajánlatot tesz a
Bugyi Teleki út 76. (Hrsz: 1266) ingatlanra.
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy az eladó
részére a vételi ajánlatot megtegye.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2018. március 1.

14.

Családok és Nemzeti Összetartozás emlékműve

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részt vett a szobrász, aki elmondta, hogy a
szobor a nemzeti összetartozás és a családok fontosságára hívja fel a figyelmet. Maga a mű
látványos, de a bizottság úgy fogalmazott, hogy a családok nem ettől fognak összetartani,
ezért nem javasolják annak felállítását.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szobor állítás elutasításáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
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35/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Varga Zoltán szobrászművész által ismertetett
„Családok és Nemzeti Összetartozás emlékműve” szobrot nem
kíván állítani.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

15.

id. Tóth Béla hagyatéka

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság

Somogyi Béla polgármester: A bizottság azt javasolta, hogy id. Tóth Béla és felesége
hagyatékát az Értéktár vegye fel az értékei közé.
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy valaki megnézte-e, hogy milyen tárgyakat tartalmaz a
hagyaték?
Józsa László képviselő: Leginkább könyvekről van szó, saját köteteik, amelyeket Béla bácsi és
a felesége írtak. Az ülésen részt vett a fia, aki az egész a családi házat és bútorzatait szerette
volna megvételre felajánlani az Önkormányzatnak, hogy azok megörződjenek az utókor
számára. A bizottság tagjai elmondták, hogy azok a tárgyak csak a család számára jelentenek
értéket, tehát szubjektív azt értéknek mondani, továbbá ezzel csak az Önkormányzat terhet
vállalna magára, hogy óvja és rendben tartsa a házat és annak környezetét. Jelenleg a
versesköteteiket javasolják Értéktárba venni.
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szellemi örökség
Értéktárba vételéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

36/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a úgy dönt, hogy id. Tóth Béla és Tóth Béláné
szellemi örökségét a Bugyi Nagyközség Települési
Értéktárába javasolja felvételre.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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16.

Előterjesztés a 2018. április 08-i választással összefüggő SZSZB
tagok és póttagok megválasztásáról

Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző
dr. Szatmári Attila jegyző: Megkeresték az előző választásokon részt vevőket, hogy ismét
vállalják-e lebonyolítással összefüggő feladatot. Minden tag részt vett már a munkában,
ismert a feladat számukra, de a Testületnek határozattal el kell fogadni, majd a tagoknak
esküt kell tenni.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az SZSZB tagok megválasztásáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
37/2018.(02.08.) sz. K.t. határozat:
1.

Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a szavazatszámláló
bizottságok tagjait a következők szerint választja meg:

Bai Miklósné, Furik Ferencné, Bognár Klaudia, Komán Györgyné,
Krizsánné Horváth Zsófia, Lengyel Piroska Noémi, Wirth Tibor,
Szűcs Sándorné, Gazsó Gáborné, Csiki Péterné, Fagyalné Kapitány
Szilvia, Szabó Klaudia, Breczku József, Medgyes Éva, Bán Pálné,
Keresztesi Lajosné, Újvári Alexandra, Matics Lászlóné, Izsákné
Tokics Magdolna, Tokics Józsefné, Paliné Rakó Szilvia,
2. A szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztja:
Virág Károlyné, Bodnár Sándorné, Fazekas Dorina, Jurácsik Erika,
Nagy Ágnes, Fekete Nikolett, Varga Brigitta, Fagyal Regina, Suti
Viktória, Nagy Tímea, Pamuk Andrea, Pali Nikolett Szilvia, Furik
Enikő Ildikó, Nyeső Ferenc bugyi lakosokat.
3. A HVI vezetője gondoskodjon a megválasztott szavazatszámláló
bizottsági tagok eskütételéről, a bizottságok alakuló ülésének
megtartásáról.
Határidő: 15 nap
Felelős: Szatmári Attila jegyző
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.
K.m.f.

Somogyi Béla
polgármester

dr. Szatmári Attila
jegyző
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