
 1 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2009. január 22-i soros ülésén 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Hozott határozatok: 1/2009. (I.22.) - től                       
                                   13/2009. (I.22.) - ig  
Hozott rendelet: 1/2009. (I. 26.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 2 

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

2009. január 22-i soros ülésén 
 
 
 
 

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

   
Bak Károlyné - alpolgármester,  
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - alpolgármester 
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Gyurászik Györgyné, Józsa László, 
Kohut Pál, Molnár Tibor, Nagy András Gábor, Rácz Zsolt, Szatmári Benő, 
Szőke Sándor, Viola Gábor - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
  Török Anita - pénzügyi vezető 
  Bai Miklósné – Bugyi Sport S.E. elnöke 
  Németh Mihályné – Bugyi Nagyközségért 
  Közalapítvány elnöke 
  Bálint Dezsőné – Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
  Viola Gáborné – Őszi Fények Nyugdíjas Klub vezetője 
  Gyurászik László - Gyuró –Team S.E. elnöke 
  Németh József – Balfék S.E. elnöke 

 
 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 14 tagjából jelen van 14 fő.  
 
Somogyi Béla - polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására az alábbi 
kiegészítéssel:  
 
 8. Iskolatej programhoz csatlakozás 
 
9. Egyebek: (kiegészül három alponttal) 
 

- Dr. Fazekas Lívia ingatlan vételi szerződésének módosítása 
- 2009. évi munkaterv módosítása 
- Faluház – székhely 

 
Zárt ülés: 

- Személyi ügy - védőnői pályázat 
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A polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokhoz szeretne-
e valaki kiegészítést tenni.  
 
Gyurászik Györgyné szeretne rövid beszámolót mondani a Szülők Iskolájáról.  
Molnár Tibor egy kérdést szeretne a Polgármester Úrnak az ülés végén feltenni.  
 

 
A Polgármester Úr a soros ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítésekkel 
javasolja és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

2. Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról beszámoló 
         Előadó: a civil szervezetek elnökei 
         Véleményező: Oktatási Bizottság 
 
 

3. Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

4. TESBU Kavics Kft. kérelme mezőőri többletfeladatok elvégzésére 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

 
5. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  

  Megállapodásának módosítás 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

6. Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 26/2001. (XII. 13.) sz. rendelet  
         Módosításáról 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester     

 
 

7. Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartásról 
         Előadó: Bálint Dezsőné – óvodavezető 
 

8. Iskolatej programhoz csatlakozás 
 

9. Egyebek 
 

- Bugyi Nagyközségért Közalapítvány 2008. évi munkájáról tájékoztató 
Előadó: Németh Mihályné – kuratórium elnöke 
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- Dr. Fazekas Lívia ingatlan vételi szerződésének módosítása 
- 2009. évi munkaterv módosítása 
- Faluház – székhely 
- Szülők iskolája – Gyurászik Györgyné 
- Hulladékgyűjtők - Molnár Tibor  

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

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

         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A lejárt határidejű határozatokban a Kiskungáz részvények 
értékesítéséhez kiegészítésképpen annyit fűz hozzá, hogy a 2009. január 19-ig a cég ügyvédi 
irodája nem dolgozott, ezért nem érkezett még meg a válasz az ajánlatra.  
A beszámolóból két fontos esemény maradt ki. 10 nappal ezelőtt az elkerülő út helyszíni 
bejárását végezte el a ProRégió, melyről született is jegyzőkönyv. Erre azért volt szükség, 
mert a bíráló bizottság a kiegészítő forrást február 10-én fogja tárgyalni, ehhez készíttette el a 
kontroll anyagot. A jegyzőkönyv támogató tartalmú és mindenben a megfelelő helyzetet 
értékeli, változtatásra semmi ok.  
Ugyanezen a napon a Prorégió a kerékpárút előzetes kontrollját végezte el. Lényeges kifogást 
nem emeltek, az általuk említett hiányosságot egy héten belül pótolták, melyek már csak 
formalitások voltak.  
Felkéri Józsa László képviselőt, hogy ismertessen néhány gondolatot a testülettel a Zenebölcsi 
beindításának tapasztalatairól.  
 
Józsa László képviselő: 2008. október közepén indult a foglalkozás, mely keddi napokon 
alkalmanként átlagosan 20-22 gyermek vett részt a szülővel. Egy olyan rendszeresen járó 
közösség alakult ki, akik egy nagyon kellemes légkört alakítottak ki egymás között. Felmérést 
végeztek és a szülők szeretnék, ha folytatódna foglalkozás a 2009-es évben is. Érdeklődtek a 
szülőktől arról is, hogy ha alkalmankénti 400 Ft-os összeget kérnek egy-egy foglalkozás 
alkalmával, akkor mekkora lenne az igény a látogatottságra. Ebben az esetben 12-15 fő hozná 
el a gyermekét a foglalkozásra.  
Arról kellene dönteni, hogy a szülők fizessenek –e 400 Ft-os térítési díjat a foglalkozásokért, 
vagy az Önkormányzat teljes egészében átvállalja ennek költségeit a létszám megtartása 
érdekében.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azért kell döntést hozni, mert a határozat 2008. december 31-ig 
szólt és a 2009. évi költségvetés készítésénél is számolni kell ennek költségeivel. Egyúttal 
felkéri az óvodavezető asszonyt és Gyurászik Györgyné óvónőt, hogy látogassanak el a 
Zenebölcsibe és szakmai szempontból is vizsgálják meg a foglalkozást.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben a 200 ezer forintot elkülönítjük a 2009-es évre a 
költségvetésben, akkor nem kell fizetni a szülőknek és a létszám is emelkedni fog?  
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Józsa László képviselő: Amikor elindult a foglalkoztatás, akkor nem kellett fizetni. A 
létszám nagyobb volt a klubban, most viszont 400 Ft-ot kellene fizetni, ami egy jelképes 
összegnek számít. 
 
Somogyi Béla polgármester: Azért javasolja a 400 Ft-os térítési díj megfizetését, mert így 
legalább erről az időszakról is lenne egy - két hónapos tapasztalat, meg a tavalyiról is van 
három hónap ismeret, amikor ingyenes volt. A szakemberektől pedig kéri, hogy jelezzék, 
milyen támogatottság mellett érdemes a Zenebölcsit működtetni. (teljes támogatottság, vagy 
részleges) 
 
Szatmári Benő képviselő: Kevésnek tartja a két hónapos időszakot, személy szerint legalább 
fél éves időszakban gondolkozik. Több hónapos tapasztalatot jobban lehet értékelni. 100 ezer 
Ft-ot javasol fél évre, a 400 Ft meghagyása mellett.  
 
Bak Károlyné alpolgármester: Úgy tűnik a 400 Ft-os díjat soknak tartják a szülők, ő a 200 
Ft-ot javasolja, így talán vissza fognak térni azok a szülők, akik régebben is jártak a 
Zenebölcsibe.  
 
Józsa László képviselő: A 400 Ft-ot kifizethető összegnek tartja.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Szükségesnek tartja, hogy fizessenek a szolgáltatásért a 
szülők, hiszen az a tapasztalat, hogy ha nem kérnek pénzt, akkor úgy tűnik a szülők 
szemében, mintha nem megfelelően végeznék a munkát a pedagógusok.  
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

1/2009. (I.22.) sz. K.t határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2009-es év első fél évre a 
Zenebölcsi működéséhez szükséges 100.000 Ft-ot a 
2009. évi költségvetésből biztosítja az alkalmankénti 
400 Ft/fő szülői hozzájárulás meghagyása mellett. 
 
Határidő: 2009. 06.30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Szőke Sándor képviselő: Testületi döntés született róla, hogy dr. Fazekas Lívia rendelése 
2008. december 10-től a Bugyi, Kossuth L. 17. szám alatti rendelőben fog folytatódni. Arról 
érdeklődik, hogy ez miért nem valósult még meg?  
 
Somogyi Béla polgármester: Az átadás még nem történt meg, a bútorok még nem készültek 
el, az üzembe helyezés folyamatos. A fizikoterápiás kezelés már ott történik, de a vérvétel 
még azért nem, mert három bútor még nem érkezett meg. Amennyiben a bútorok 
megérkeznek, a rendelés is elkezdődik, illetve a redőnyök felszerelése van még hátra.  
 
Józsa László képviselő: Arról érdeklődik, hogy a decemberben megtartott üzleti találkozón 
történő beszélgetések mennyire voltak megnyugtatóak a vezetők elmondásai alapján a jövőre 
vonatkozóan.  
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Somogyi Béla polgármester: Ettől az évtől szeretné minden évben megrendezni és meghívni 
azokat, akik Bugyi község beruházásait és a civil szervezetek támogatásait adják. A 2009-es 
évre vonatkozóan arra volt kíváncsi, hogy ki hogyan látja, ki mit tervez megvalósítani, mert a 
megszorítások miatt az önkormányzatra nézve nagy veszéllyel járhat a leépülés, a szűkítés, 
illetve a termelés csökkentése, mivel adó és létszám vonzata van. Jelen voltak az iparból, a 
bányászatból, a mezőgazdaságból, fuvarozók és a szolgáltatásból. Természetesen mindenki 
fél ettől az évtől, melyet úgy fogalmaztak meg, hogy csak néhány hónapot látnak előre, de 
senki nem tervez szűkülést. Például egyik legnagyobb cég az OBO, szintén nem tervez 
leépítést és elbocsátást, hanem elindítja fejlesztéseit. Természetesen más cégektől is nagyon 
optimista véleményeket hallott, de nem megalapozatlan optimizmus volt, mert mindenki 
elmondta, mit szeretne cselekedni ennek érdekében. Megnyugtatónak tűnt, hogy nem lesz baj 
a foglalkoztatásokkal és adókkal. Rácz Zsolt képviselő is részt vett ezen a találkozón és 
egyúttal megkéri, hogy mondja el személyes tapasztalatait.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Jó volt látni, hogy nem a keserűség és elkeseredettség érződött a 
vezetőkből. Amit meg kell szorítani, azt megteszik, de konkrét elképzeléseik vannak a 
fejlesztésekre. Hasznosnak ítélte meg, hogy ne csak a munka kapcsán találkozzanak, hanem 
évente egyszer az asztalnál is üljenek össze a vállalkozók és vezetők.  
 
Somogyi Béla polgármester: Minden vendég úgy ment el, hogy igényli a következő 
találkozót. 
 
Viola Gábor képviselő: Bővebb tájékoztatást szeretne kapni a hulladékgyűjtő-udvarral és a 
kastély belső felújításával kapcsolatban. 
 
Somogyi Béla polgármester: A kastély belső munkái jövő hétfőn kezdődnek el, melyhez 
rövid idő áll rendelkezésre, de kért határidő - hosszabbítást a Nemzeti Kulturális Alaptól. A 
testületi döntés után, a GOMÉP Kft. árajánlata a legkedvezőbb, mely 10.4 millió Ft-ot jelent. 
Ez az ár, az ajánlat legkisebb tételig menő felülvizsgálata során alakult ki.   
A hulladékgyűjtő-udvar létesítésével kapcsolatban a pályáztatás ebben az évben fog elindulni, 
ennek megvalósítása két éven belül nem tud megvalósulni. A rekultivációt már elvégeztették, 
de a gyűjtő udvart maga a társulás fogja megvalósítani, de erre 2011. előtt nem fog sor 
kerülni.  

 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
 
2/2009. (I.22.) sz. K.t határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri beszámolót 
a két ülés között végzett munkáról (2008. december 
11. – 2009. január 22.), valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról elfogadta. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról beszámoló 
         Előadó: a civil szervezetek elnökei 
         Véleményező: Oktatási Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
- Őszi Fények Nyugdíjas Klub  

 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezi a Viola Gábornét, a Nyugdíjas Klub elnökét, hogy 
kívánja –e valamivel kiegészíteni a beszámolót.  
 
Viola Gáborné elnök: Nem kívánja kiegészíteni, minden megtalálható az írásos 
előterjesztésben.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kéri az egyesületek elnökétől, hogy a beszámolóhoz 
mellékeljék a pénzügyi beszámolóról szóló elszámolást, illetve ha van támogatási igényük a 
2009-is évre, akkor azt napokon belül nyújtsák be.  
 
Rácz: Zsolt képviselő: Arról érdeklődik, hogy amit a 2008-as évben adtak kedvezményes km 
támogatást a buszhoz, az elegendő volt-e? 
 
Viola Gáborné: Igen elegendő és amit kaptak a tavalyi évben, azt a támogatást szeretnék 
ebben az évben is megkapni. 
 
Józsa László képviselő: Azt látja, hogy nagyon jótékonyan hatott a vezetőváltás a nyugdíjas 
klub életében. Látszik a klubtagságon a változás, az igényesség és aktivitás, melyben a 
közösség tagjai is megfiatalodtak.  
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

 
3/2009. (I.22) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2008. évi tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Gyuró-Team Sport Egyesület  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezúton gratulál az elért sikerekért és eredményekért az 
egyesület tagjainak.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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4/2009. (I.22) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyuró-Team Se.  2008. évi tevékenységéről készült tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Balfék Autós Sport Egyesület 

 
Csizmadi László képviselő: A beszámolók elolvasása után úgy látja, hogy a jó helyre került 
a támogatási pénz és ezúton gratulál minden civil szervezetnek  
Nagyon rég járt a motocross pályán, de azt hallotta, hogy az autóknak nincs helyük a lovas 
pálya mellett. Mi ennek az oka, és miért nem tudnak ott helyet biztosítani?  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem tudja, hogy mekkora a pontos területigény a pályához, de 
volt már szó róla, hogy keresnek a kialakításhoz megfelelő helyszínt, ezt kivett területen lenne 
legmegfelelőbb megvalósítani. 
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

5/2009. (I.22) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balfék Se.  2008. évi tevékenységéről készült beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Bugyi Lovas Sport Egyesület 

 
Nagy András képviselő: A Lovas S.E. az elmúlt évben kapott az önkormányzattól 
pályafelújításra 1 millió Ft-ot. Arról érdeklődik, hogy megújult –e a pálya? 
 
Somogyi Béla polgármester: A pályafelújítás nem valósult meg, a lovas szakosztálynak el 
kellett volna már számolni, amit még nem tettek meg. A költségvetés készítésénél terveznek 
ezzel elszámolni.  
 
Szatmári Benő képviselő: 2008-ban a lovas szakosztály az önkormányzat által biztosított 
támogatást nem kért az önkormányzattól, 2007-ben megkapták a támogatást, amit nem 
használtak fel, csak fűkaszát vásároltak. A 2009-es évre tervezve van egy felkészítő verseny, 
ehhez kellene a támogatás és addigra el kell készíteni a pályafelújítást, ami meg van rendelve. 
A 2007-es évről el tud számolni az egyesület, a 2008. évi pénzt nem használta fel az 
egyesület, azt átviszi 2009. évi támogatásként. Két évre elég az 1 millió Ft. A lovas 
szakosztálynak kell egy nyugodt, csendes környék, amennyiben még egy technikai sportág 
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költözik a lovas pálya mellé, akkor nem biztos, hogy a felújításban tovább gondolkoznak. A 
motoros szakosztály mellett ez nem megvalósítható, ami nem a szervezett edzésekből adódik, 
hanem a „kóbor” motorosok miatt, akik nem az egyesülethez tartoznak, hanem más 
településről jönnek át a pályára.  Lehet, hogy azon is gondolkozni kell, hogy a lovas pályának 
másik helyet kell keresni, de ezzel a költségek is a duplájára fognak emelkedni.  
 
Somogyi Béla polgármester: A motoros szakosztály részéről is felmerült, hogy az 
önkormányzat és köztük jogviszonyt kell teremteni (bérlői, használói) annak érdekében, hogy 
a pálya üzemeletetését szabadabb és jogtisztább körülmények között tudják végezni. Ez annak 
érdekében történne, hogy az edzésekért bérleti díjat tudjanak szedni, azaz értéknövelő 
beruházásokat hajtanak végre önkormányzati területeken. Olyan jogi feltételeket kell 
biztosítani az egyesültetnek, hogy bevételhez jusson.  
A lovas szakosztály nem számolt el a támogatási pénzzel, arra nem lehet hivatkozni, hogy 
nem költötte el. Ilyen esetben a pénzt vissza kell adni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 
 

6/2009. (I.22) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Lovas Se.  2008. évi tevékenységéről készült beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

- Bugyi Sport Egyesület 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Gratulál a labdarúgó szakosztálynak az elért sikerekért.   
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

7/2009. (I.22) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Sport Egyesület 2008. évi tevékenységéről készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Az Önkormányzat SZMSZ-ének felülvizsgálata 

         Előadó: Nagy András – az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozat - kezelő Bizottság elnöke 
 
Nagy András képviselő: A munkatervben benne van az Önkormányzat SZMSZ-ének 
felülvizsgálata. Kérték a képviselőket, hogy jelezzék, kinek van változtatni valója, de senkitől 
nem érkezett jelzés, ezért nem lett a bizottság összehívva és nem lett módosítva az SZMSZ 
sem. 
 
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
 

4. TESBU Kavics Kft. kérelme mezőőri többletfeladatok elvégzésére 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A 2008. októberi soros testületi ülésen volt róla szó, hogy 
Macsek Lajos a TESBU Kft. igazgatója kérte, hogy a mezőőrök éjszakánként egy-két 
alkalommal látogassanak be a bánya területére és ellenőrizzék. A többletfeladat elvégzésére 
havi 30 ezer Ft + áfa díjat fizetne az önkormányzatnak. A testületnek az volt a kérése, hogy 
vizsgáljuk meg, milyen helyrajzi számú területek vannak ott, mert többen úgy gondolták, 
hogy az már Délegyházi területhez tartozik. A vizsgálat során kiderült, hogy a 20 helyrajzi 
számból csak három délegyházi terület, ahol az út a határ. Az a kérdés, hogy elvonja –e a 
mezőgazdasági területről a mezőőrök figyelmét, - ahol egyébként is megjelennek -, vagy sem. 
Véleménye szerint ez nem befolyásolja a mezőőrök feladatát.  
 
Viola Gábor képviselő: Az elmúlt előterjesztésben olvasta, hogy ellenőrzési naplót kell 
vezetni bizonyos időszakonként a mezőőrnek. Ez nem egyezik meg a mezőőri szolgálat 
munkájával. Jogilag a az erdő őrzését sem tehetik, mert kivett területnek minősül, akárcsak a 
bányaterület.  
 
Szatmári Attila jegyző: A mezőőri szolgáltatás egy többletszolgáltatás az önkormányzat 
részéről, aminek egy részét állami pénzből, másik részét mezőőri járulék formájában történő 
befizetéssel fedezik. Azonban mezőőri járulékot csak termőföldre szedünk, a kivett helyek, pl. 
kavicsbánya után valamint erdő után nem is szedhet az önkormányzat mezőőri járulékot. 
Mivel nem a mezőőri többletszolgáltatásról van szó, hanem a mezőőri feladatellátás kivett 
területre vonatkozóan, ezért a nem kötelező feladatellátásról köthető megállapodás. A 
mezőőri szolgálat működtetése is önként vállalt feladata az önkormányzatnak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem mezőőri járulékot fogunk kivetni, hanem díjat áfával 
együtt, amit az önkormányzat számláz.  
 
Csizmadi László képviselő: Egy vállalkozó telephelyének őrzése nem a mezőőri szolgálat 
feladata, ezt neki kell megoldania.  
 
Nagy András képviselő: Mennyibe fog kerülni az erre irányuló költség?  
 
Somogyi Béla polgármester: Ez plusz költséggel nem jár, hiszen egyébként is ott jár el a 
mezőőr.  
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Nagy András képviselő: Azon a területen egy éjszaka egyébként is kétszer megfordul a 
mezőőr?  
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, ott egyébként is el kell mennie minden éjszaka.  
 
Szatmári Benő képviselő: Ő is azon a véleményen van, hogy a vállalkozó feladata a telep 
ellenőrzése. Azt tapasztalja, hogy a mezőőr egyik területen sem tud egy éjszaka kétszer 
megjelenni. Azt is egy megoldásnak látja, hogy ki kellene építeni jelzőrendszeres 
őrzőpontokat, ahol meg kell jelennie a mezőőrnek minden éjszaka, mivel a gazdák járőröző 
mezőőrrel nagyon ritkán találkoznak. A négy mezőőrt is kevésnek tartja ekkora területhez, 
legalább nyolc ember tudná ezt a feladatot komolyan végezni. A vállalkozótól a 30 ezer Ft + 
áfa összeget is kevésnek tartja a mezőőri feladatért.  
 
Somogyi Béla polgármester: A 30.000 Ft + áfa, az a négy órás munka díja. Személy szerint 
azon gondolkodik, hogy az erdőket is pénzért kellene védeni.  
A mezőőri beszámolót a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, ezért nem tartja 
korrektnek most kritika és elégedetlenség megfogalmazását.  
 
Szőke Sándor képviselő: Véleménye szerint, ezért a szolgálatért inkább támogatást kellene a 
vállalkozónak fizetni az alapítványon keresztül.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az októberi előterjesztésben is úgy szerepelt, hogy díjat 
szedünk, nem mezőőri járulékot. Ha támogatást ad az alapítványnak, akkor az egy nettó 
összeg, amiről kap egy igazolást. Amennyiben áfás számlát kap, akkor azt a vállalkozó le 
fogja vonni, tehát az ő szempontjából mindegy melyik összeget fizeti.  
Az útiköltségre való tekintetben, pedig annyit fűz hozzá, hogy mivel egy viszonylag közeli 
pontról van szó, a mezőőrnek sokkal messzebbi termőföldeket is kell védenie, mert kérünk 
érte mezőőri járulékot, ez plusz költséggel nem jár.  
 
A napirend tárgyalása közben távozott a teremből Józsa László képviselő, így a Képviselő-

testület létszáma 13 fő. 
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen, 2 nem és 3 tartózkodási 
szavazattal elfogadta a testület. 

8/2009. (I.22.) sz. határozata 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a TESBU-KAVICS Kft-vel 
(Bugyi, Kossuth L. u. 117.) a használatban lévő  
hrsz-on lévő kavicsbánya telephely és üzemi 
területen a mezőőri többletfeladatok elvégzésére 
30.000 Ft + áfa/hó díjazás ellenében határozatlan 
időre együttműködési megállapodást köt.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy 
az együttműködési megállapodást megkösse.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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5. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási  

  Megállapodásának módosítás 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolta a társulás, hogy a közfeladatot már akkor is 
elláthatja, amikor a beruházás, a projekt megvalósítása még folyik. Lehet, hogy a vállalkozó 
már kész van és lehetne tovább dolgozni, de a technológia még nincs kész. A projektgazda 
úgy képzelte el, hogy ezt meg lehet valósítani, csak belép az a jogi helyzet, hogy mégsem 
lehet, mert akkor nem támogatható a pályázat által. Azt kell most megszavazni, hogy akkor 
kell vállalni ezeket a feladatokat, mikor megvalósította a projektet. Fontos erről dönteni, mert 
a közbeszerzést el kell indítani, és a pályázónak már most meg kell szabni a feltételeket, meg 
kell mondani, hogy közben nem lehet hulladékot feldolgozni, előbb be kell fejezni a projektet. 
Ez a határozatmódosítás inkább technikai módosítást jelent.  
 
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 13 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
9/2009. (I.22.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 283/2008. (XII.11.) számú határozatában 
elfogadott a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításáról szóló 
határozatát fenntartja azzal, hogy az 5.) pont helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 

 
5.) A Társulási Megállapodás XIV. – Záró rendelkezések - fejezete a nyolcadik 
bekezdést követően egy új bejkezdéssel egészül ki a következők szerint:  
 
Tagok a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában rögzített hatáskörüket a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Rendszere megvalósítását, a megvalósuló hulladékgazdálkodási 
létesítmények használatba vételét követően ruházzák át a Társulásra.  
A Társulás a Társulási Megállapodás IV/3. pontjában megfogalmazott feladatait a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósítását, a megvalósuló 
hulladékgazdálkodási létesítmények használatba vételét követően köteles ellátni.  
A IV/3.1.c) pontban meghatározott feladatot a Társulás minden Tagjára nézve változó 
időponttól, a Tagnak a Hulladékgazdálkodási Rendszer használatba vételének időpontjában 
hatályos közszolgáltatási szerződésének hatályát követő nappal köteles ellátni.  
Tagok felhatalmazzák a Társulás Tanácsát, hogy a megvalósuló Hulladékgazdálkodási 
Rendszer üzemeltetőjének kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást 2009. első 
félévében folytassa le.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2009. január 31. 
 
 



 13 

6. Előterjesztés az étkezési térítési díjakról szóló 26/2001. (XII. 13.) sz. rendelet  
         Módosításáról 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester     

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A Zóna Kft. vezetőjével, csak a rendelet elfogadása után tudott 
személyesen beszélni. Sikerült egy alacsonyabb árat kialkudni a vezető asszonnyal, ezért van 
szükség a rendeletmódosításra.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
rendelet tervezetet és megállapítja, hogy 13 minősített többségi igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 1/2009. 
(I. 26.) számú rendeletét a napközi otthonos konyha étkezési térítési díjainak, 
valamint az eladási ár megállapításáról szóló 26/2001. (XII.12.) sz. rendelet 
módosításáról.  
 
 

7. Előterjesztés a Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartásról 
         Előadó: Bálint Dezsőné – óvodavezető 
         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezi Bálint Dezsőné óvodavezetőt, hogy kíván-e 
valamit hozzáfűzni a napirendhez. 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Hozzáfűzni nem szeretne, véleménye szerint a táblázatból jól 
láthatók a számok, ha valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszol rá.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Arról érdeklődik, hogy minden esetben ugyanaz a gyerek marad 
tovább az óvodában?  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Igen, mindig ugyanaz.  
 
Somogyi Béla polgármester: Érdeklődik, hogy az óvónő miért akkor megy egy órával reggel 
később amikor 24 gyerek van, és miért akkor marad délután tovább, amikor egy-két gyerek 
van az óvodában? 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Azt a feladatot kapta, hogy a munkaidőt úgy alakítsa, hogy ez 
túlóradíjjal ne járjon. Az óvodapedagógusnak meg van a kötelező óraszáma, de amennyiben 
17 óráig kell maradnia, akkor egy órával később kezd.  
 
Bak Károlyné alpolgármester: A dadus nem maradhat ott a gyerekkel?  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: A délutános dadus fél 9-kor kezd, az ő munkaideje fél 5-ig 
szól.  
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Bak Károlyné alpolgármester: Csak a Széchenyi téri óvodában van gyerek fél 5 után és ez a 
gyerek Bugyin lakik vagy kültelepülésen? 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető:  Csak a Széchenyi téri óvodában marad egy vagy két gyerek fél 
5 után, és mindkettő Bugyin lakik.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem lehetne a szülőkkel beszélni, hogy oldják meg a gyermek 
hazavitelét 16 órakor?  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Tudomásuk szerint az anyuka dolgozik, de az apukának 
rugalmas a munkaideje.  
 
Németh Mihályné intézményvezető: Tankötelesek a gyerekek? 
 
Gyurászik Györgyné képviselő: Az egyik gyerek igen, a másik nem. 
 
Somogyi Béla polgármester: Amit a szülők kértek nyitva tartást, azt megvizsgálták és 
kipróbálták. A többi gyerek ottléte megoldható, ezért nem javasolja a 17 óráig történő nyitva 
tartást.  
 
További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 11 igen, és 2 tartózkodási szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

10/2009. (I.22.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Napközi Otthonos Óvoda nyitva tartási 
rendjét 2009. február 01-től megváltoztatja a 
korábbi nyitvatartási rend szerint: 
Az óvoda reggel 7:00-tól délután 16:00 óráig tart 
nyitva. 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az 
intézményvezetőt, hogy a változást vezesse át az 
SZMSZ-ben.  
 
Határidő: 2009. február 01. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Iskolatej programhoz csatlakozás 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 

Somogyi Béla polgármester: A feltételek le vannak írva, érdeklődik, hogy van-e kérdés vagy 
javaslat.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 13 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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11/2008. (I.22.) sz. Kt. határozata 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 
166/2008. (XII.22.) a 2009. évi iskolatej program 
szabályozásáról szóló FVM rendelet szerint 2009. 
február 02. és 2009. december 18. időszak között a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói részére 
iskolatejet igénnyel. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a poharas tej 
nettó vételár és a tényleges vételár különbözetét a 
2009. évi költségvetésből biztosítja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert a Dabas Tej Kft-vel 
(2370 Dabas, Zlinszky major) történő szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
              Intézményvezető 
Határidő: szerződéskötés 10 nap 
              2009. december 18. 
 
 

10. Egyebek 
 

- Bugyi Nagyközségért Közalapítvány 2008. évi munkájáról tájékoztató 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Kérdés, hozzászólás nincs, a Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 

- Dr. Fazekas Lívia ingatlan vételi szerződésének módosítása 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatni szeretné a Képviselő – testületet, hogy a 
decemberi testületi ülésen elfogadott 286/2008. (XII.11.) számú határozatban a 806 hrsz-ú 
ingatlant nem a dr. Fazekas Lívia vásárolja meg, hanem a dr. Fazekas és Társa Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Azt is megvizsgáltatták, hogy át kell –e minősíttetni az épületet vagy nem. A 
mai napra elkészült az adásvételi szerződés, és az is kiderült, hogy nem szükséges az 
átminősítés.  
 
Szőke Sándor képviselő: Érdeklődik, hogy a tulajdonrész alapján mekkora összeg illeti meg 
az önkormányzatot? 
 
Somogyi Béla polgármester: Körülbelül 6.5 millió Ft.  
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Józsa László képviselő, a Képviselő-testület 

létszáma ismét 14 fő.  

 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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12/2009. (I. 12.) sz. határozat 
286/2008. (XII.11.) sz. határozattal egységes 
szerkezetben 

 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy módosítja a 286/2008. számú határozatot, 
mely a Bugyi 806 hrsz-ú, természetben a Bugyi, Kossuth L. 
u. 59. sz. alatt lévő, 1506 m2 területű – orvosi rendelő 
462/772-ed tulajdoni részének - a Dr. Fazekas és Társa 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére történő eladásával 
egyet ért.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- 2009. évi munkaterv módosítása – Somogyi Béla polgármester 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Az lenne a kérése a Képviselő-testület felé, hogy a februári 
soros ülés napirendjéről kerüljön le a Polgármesteri Hivatal 2008. évi tevékenységéről a 
beszámoló, valamint a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez a kiemelt célok 
meghatározása és helyette a márciusi soros ülés napirendjére kerüljön felvételre, mert az 
anyagok összeállítása több időt igényel. 
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

 
 
13/2009. (I.22.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi munkatervben a 
februári soros testületi ülés napirendjére felvett 
alábbi napirendi pontok a márciusi soros kt. ülésen 
kerüljön tárgyalásra: 
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi 
költségvetési tevékenységéről 
- A köztisztviselők teljesítményértékeléshez a 
kiemelt célok meghatározása  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
              Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2009. március 12. 
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- Faluház – székhely – Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Az előző testületi ülésen azt döntötte a testület, hogy a 
Faluházhoz a volt Bölcsőde épülete tehető alkalmassá. Ehhez felkérte Hegyi József és Molitor 
Árpád mérnök urakat, hogy mérjék fel az épület áttervezését és készítsék el a hozzá tartozó 
költségvetést. Tegnapelőtt megalakult egy 18 fős egyesület, aki egyebek mellett a Faluházat 
tudná működtetni és üzemeltetni. Az önkormányzatnak is jó lenne, hogy nem a hivatal 
feladata lenne mindez. Az alakuló ülésen felmerült, hogy a székhelyük lehetne a volt 
Bölcsőde épülete. Személy szerint megfelelőnek tartja, hogy ez az épület legyen a székhely, 
de ehhez még sok kérdés merül fel, a későbbiekben viszont lehet székhelyet módosítani. 
Mivel a tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja, így a testület döntése kell ahhoz, 
hogy ez megvalósuljon.  
 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

14/2009. (I.22.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testület úgy dönt, hogy a Hagyomány- és Értékőrző 
Egyesület székhelyének a Bugyi, Kossuth L. u. 15. sz. 
1074 hrsz. (volt Bölcsőde) ingatlant jelöli meg.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
 

- Szülők Iskolája – Gyurászik Györgyné - képviselő 
 
Gyurászik Györgyné képviselő: Tájékoztató jelleggel szeretne néhány mondatot említeni az 
iskoláról, mivel lezárult egy év. A 2008-as évben négy alkalommal találkoztak a szülőkkel, 
melyen helyi fejlesztőpedagógusok tartottak előadást. Játékos fejlesztő hatással a diszcalculia 
(számolászavar), disgráfia (írászavar) és a dislexia (olvasászavar) problémákkal küzdő 
gyerekeknek tartottak előadást. A látogatottsága igen alacsony létszámú volt, leginkább az 
első alkalommal jelentek meg résztvevők, amikor a szülők együtt tornáztak a gyerekekkel. A 
2008-as évben a költség 12.000 Ft volt. Az óvodán belül Pomozi Jánosné fejlesztőpedagógus 
a Csiri-biri klubot szervezi 0-6 éves korú gyermekeknek és a fejlődéssel kapcsolatos 
problémákban nyújt segítséget.  
 

- Hulladékgyűjtőkkel kapcsolatos kérdés - Molnár Tibor képviselő 
 
Molnár Tibor képviselő: Arról érdeklődik, hogy nem lehetne-e valami megoldást találni a 
szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban, mert a szemét a gyűjtők mellé van rakva, nem 
tartja jó megoldásnak, hogy a papírgyűjtő kétnaponta megtelik.  
 
Somogyi Béla polgármester: A legnagyobb problémát abban látja, hogy nem ért meg a 
község a használatára, persze ez nemcsak itt Bugyin van így. Nem a legjobb helyet találták 
meg az elhelyezéshez sem, ami nem azt jelenti, hogy rossz a hely, csak nem a legmegfelelőbb. 
A pályázat miatt a helyszínt nem lehet változtatni. Rossz a technikája is, mert kicsi a lyuk 
rajta, ahol a szemetet be lehet dobni.  
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Török Anita pénzügyi vezető: Öt éves kötelezettsége van az önkormányzatnak a 
hulladéklerakók használatához.   
 
 
Szőke Sándor képviselő: Abban is problémát lát, hogy az összegyűjtött hulladékkal sem tud 
mit kezdeni az ország.  
Arról érdeklődik, hogy a dögkonténerhez nem lehetne-e tenni egy szemetes konténert, mert 
már nem csak az elpusztult állat található meg benne, hanem a szemét is. Mivel letakarásra 
került a szeméttelep, már nincs hova túrni a szemetet.  
 
 
Somogyi Béla polgármester: Mostanában birka tetemekkel van tele a konténer. Ki fognak 
küldeni a Szadai Gábornak egy számlát, mert sok elpusztult állatot visz ki oda. A konténer 
nem arra a célra van odatéve, hogy tömegesen tegyék a gazdák bele az állatokat.  
Ma érkezett a KDV-től egy levél, amiben kérik a beszámolót és a képeket a rekultivációról, 
mert 2008. december 31-én lejárt a határidő.  
 
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőire Szatmári Benő és Molnár Tibor képviselők személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 14 igen szavazattal a testület elfogadta. 
 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 
 

                 Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                 polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
Hitelesítő képviselők: 
 
 
 
                        Szatmári Benő                                            Molnár Tibor 
 


