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

2011. január 20-i soros ülésén 
 
 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
  Bai Miklósné – Bugyi Sport S.E. elnöke 
  Bálint Dezsőné – Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
  Viola Gáborné – Őszi Fények Nyugdíjas Klub vezetője 
  Gyurászik László - Gyuró –Team S.E. elnöke 
   

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 9 fő.  
 
Somogyi Béla - polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására az alábbi 
kiegészítéssel:  
 
10. napirend - Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata - levételre kerül, majd a 
márciusi soros ülésen kerül megtárgyalásra.  

 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokhoz 
szeretne-e valaki kiegészítést tenni.  
 
Senki nem kérte újabb napirend felvételét. 

 
A Polgármester úr a soros ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítéssel 
javasolja és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
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1. Az Önkormányzat által támogatott civil szervezetek munkájáról beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 

 
2. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról valamint a lejárt határidejű 

határozatokról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Az önkormányzat által kiszabható szabálysértési bírságok módosításáról 

rendeletalkotás 
Előadó: Szatmári Attila - jegyző 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 

 
4. A településen lévő átjátszó tornyok, bérletének felülvizsgálata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
5. Előterjesztés a dabasi személyszállításról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
6. Előterjesztés az ürbőpusztai buszjáratról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. Előterjesztés pályázati pénz visszamondásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Előterjesztés a szennyvíztisztító telepről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Tájékoztató a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról. 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Az Önkormányzat vagyonrendeletének felülvizsgálata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
szervezeti rendszerének átalakítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
12. Iskolatej támogatás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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13. Döntéshozatal Településőrök álláshelyéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
14. Egyebek 
- Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 
- Szobor helyszínének kiválasztása  

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Az Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 
 munkájáról beszámoló 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
1. Balfék Autós S.E. beszámolója 
Somogyi Béla polgármester: Az Egyesületek beszámolóját megtárgyalta a bizottság és 
többek között az a kérdés is elhangzott, hogy tud-e az Önkormányzat helyszínt biztosítani 
ennek a sportágnak? Akkor is azt a választ tudta adni, hogy folyik a crosspálya 
területrendezése, de téves információt mondott a kivonásról, pontosabban a bírságolás 
körülményeiről, amely valóban megtörtént, de fellebbezett az Önkormányzat és végül nem 
kellett bírságot fizetni.  
 
Szatmári Attila jegyző: Korábbi elv az volt, hogy a használatról kössenek megállapodást a 
civil szervezettel, ami azért nem történt meg, mert szántóként van nyilvántartva a terület. A 
következő lépés az lesz, hogy a Földhivatalnál kérni fogja az Önkormányzat a földterület 
átminősítését, hogy crosspályaként legyen nyilvántartva. Ezt követően lehet az érintettekkel 
a használatról megállapodást kötni. 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület 
 

1/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Balfék S.E. 2010. évi tevékenységéről 
készült tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2. Bugyi Sport Egyesület beszámolója 
Józsa László képviselő: Nagyon részletes és terjedelmes anyagot kapott a Sport Egyesület 
vezetőjétől. Mégis felmerült egy-egy kérdés, amelyre szeretne választ kapni az elnöktől. 
Elsőként arról érdeklődik, hogy az U7-es korosztály (óvodások) körében szerették volna 
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ismételten bevezetni a délelőtti programokat, mi a probléma az egyeztetéssel, hogyan tudják 
megoldani? 
 
Bai Miklósné elnök: Egyeztetés történt az Óvodavezetővel, de az edzéseket nem tudják a 
délelőtti programokhoz egyeztetni. A délutáni edzésekre nem hozzák a szülők vissza a 
gyerekeket, ezért nem tudnak az óvodás korú utánpótlásra építkezni. 
 
Józsa László elnök: A kézilabda szakosztállyal kapcsolatban érdeklődik: azzal, hogy visszajött 
a Pest megyei Szövetségbe a csapat, jelent-e anyagiakban megtakarítást? Igényelnek-e olyan 
mértékű támogatást a jövőben is, mint mikor az NB2-es csapatban játszottak?  
 
Bai Miklósné elnök: Fontosnak tartották az utánpótlást, ezért most két serdülő, egy ifi és egy 
felnőtt kézilabda csapat is van, ami ugyan nem kötelező feltétel a megyei bajnokságban, de 
úgy gondolták, hogy csak így lehet építeni a jövőben. Utaztatni így is kell, mivel a helyi 
sportcsarnok a feltételek nem felel meg, csarnok bérleti díjat is kell fizetni, a költségek nem 
csökkennek. A csapatot össze kell kovácsolni, ennek érdekében szeretnének tábort 
szervezni. 
 
Józsa László elnök: Olvassa a bevételek és kiadások oszlopban, hogy edző és szertáros bére, 
ami mint költségelszámolás van feltüntetve. Jó jogcímen és helyen szerepel ez a kiadási 
tétel? 
 
Bai Miklósné elnök: Természetesen jó, mindig így szerepel, amit a belső ellenőr jóváhagyott.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy működik a kézilabda szakosztály munkája, mert tudva 
lévő, hogy a nyár folyamán vezető váltás volt? 
 
Bai Miklósné elnök: Jelenleg az erős középmezőnyben vannak, úgy látja, a lányok 
szorgalmasak és lelkesek az edzéseken, a meccseket jó eredménnyel zárják. Elégedett a 
szakosztályvezetéssel és a edzői vezetéssel egyaránt.   
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy tárgyaltak-e azokkal a lányokkal, akik elmentek a 
Bugyi kézilabda csapatból? 
 
Bai Miklósné elnök: Igen tárgyaltak, és azt a választ kapták, hogy amíg nem érzik biztosnak a 
bugyi kézilabda csapat helyzetét, addig nem tervezik, hogy visszajönnek, továbbá a dabasi 
csapatot sem hagyják cserben.  
 
Somogyi Béla polgármester: Jelenleg közel 60 bugyi lány játszik a kézilabda csapatban, így 
most az a kérdés ami korábban is felmerült, hogy a bugyi és az idegen játékosok aránya nem 
megfelelő most már nem mondható el, mert jó irányt vett. 
Ismerteti a Testülettel az örömteli hírt, hogy Bai Miklósné Pest Megye Labdarúgásáért díjat 
kapott a Pest Megyei Labdarúgó Szövetségtől 2010. decemberében.  
Szőgyi Tamás pedig az Év Legjobb Utánpótlás Edzője Díjat kapta meg ez év január 08-án. 
Ezúton is gratulál mindkettőjüknek a szép eredményekért.  
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További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

2/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Sport Egyesület 2010. évi 
tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. Gyuró-Team S.E. beszámolója 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezi az elnöktől, hogy szeretné-e kiegészíteni a 
beszámolót? 
 
Gyurászik László elnök: A tervek között szerepel, hogy nemcsak hazai, hanem külföldi 
versenyeken is részt szeretnének venni, ami egy svájci és egy osztrák futóversenyt jelent 
2500-3000 méteres távon, mindez félmaraton versenynek felel meg. Tavaly elmaradt a Bécs 
– Budapest futóverseny, így van a 2010-es évi önkormányzati támogatásból pénzmaradvány, 
ezért is neveztek be több külföldi versenyre és természetesen ezt a közgyűlés és jóváhagyta.  
 
Józsa László képviselő: Látja a beszámolóban, hogy nagyon szép eredményeket értek el 
2010-ben és egy újabb fővel bővült az egyesület létszáma (Szabó István), akit nem ismer és 
érdeklődik, hogy helyi lakos-e?  
 
Gyurászik László elnök: Nem bugyi lakos, egyik ismerőse mutatta be és javasolta, hogy 
vegyék be az egyesületbe, mert nagyon jól fut, a jó eredményekre meg szüksége van a 
csapatnak.  
 
Józsa László képviselő: Nem tudja mi az oka annak, hogy a helyi lakosok közül nem találnak 
csak két-három személyt. Ettől a létszámtól sokkal több jó képességű futó van. 
 
Gyurászik László elnök: Szeretné, ha több bugyi játékos lenne, de nincs jelentkező. A futás 
olyan sport, amelyet nem csak csapatban lehet végezni, mindenki maga tud edzeni. Azt is 
szeretné, ha visszatérne az az idő, amikor a Kossuth térre jártak edzeni úgy, hogy a szülők 
vállalták a gyerekek szállítását. Rábeszélni senkit nem lehet a sportra, mindenkinek magának 
kell eldönteni és elszánni, hogy aktívan részt vesz az edzéseken és a versenyeken.  
 
Bak Károlyné képviselő: Gratulál az eredményekhez és az elnök szervezőkészségéhez, mert 
tudja, hogy milyen nehéz emberek toborozni. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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3/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gyuró-Team S.E. 2010. évi 
tevékenységéről készült tájékoztatót elfogadja 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4. Őszi Fények Nyugdíjas Klub beszámolója 

Bálintné Balogh Mária képviselő: Nagyon program dús a beszámoló, visszaolvasva látszik 
milyen aktívak a nyugdíjasok a különböző rendezvényeken, programokon.   
 
Viola Gáborné klubvezető: Számukra természetes hogy minden héten összejönnek, 
találkoznak, programokat szerveznek. Ezúton köszöni meg az Önkormányzatnak a 
támogatást, továbbá mindazoknak a vállalkozóknak, akik segítették a nyugdíjas klubot, 
hiszen mindezt saját erőből nem tudták volna megvalósítani.  
 
Bak Károlyné képviselő: Csak köszönetet mondhat az önzetlen segítségért, amelyet lelkesen 
nyújtott a klub egy-egy rendezvényen, akár fizikai munkáról is volt szó.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mindenkinek megköszöni a beszámolók elkészítését, nagyon 
sok szép eseményről, eredményről olvashattak, további jó egészséget kíván mindenkinek. 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
4/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2010. évi 
tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója: 

- December 14-én Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulati ülésen vett részt 
Nagy András Gáborral, amely eredménytelenül zárult, mert kevés polgármester jelent 
meg az ülésen.  

- Decemberben újra megrendezésre került az üzleti találkozó, melyre meghívták a 
hatóságok és cégek képviselőit, akikkel az Önkormányzat kapcsolatban áll. 
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Kiértékelték a 2010-es évet, mely kiváló a kötetlen kapcsolatépítésre, így év közben 
könnyebben tudnak együtt dolgozni.  

- December 16-án helyi védelmi bizottsági ülés volt Dabason, elfogadták Dabas város 
és Bugyi Nagyközség beszámolóját, továbbá kiértékelték a belvízhelyzetet, melynek 
kapcsán meghatároztak különféle feladatokat.  

- 21-én támogatási szerződést írt alá a Jegyző úrral az Ivóvízminőség javítási pályázat 
első fordulójához.  

- A két ünnep között is figyelemmel kísérték a belvízhelyzetet, nehogy rosszabbra 
forduljon a helyzet.  

- Január 03-án Helyi Vidékfejlesztési Egyesületi ülés volt, fő téma a 13-i közgyűlés 
előkészítése szerepelt a feladatok között. Kovács István elnök lemondott, a helyére 
pedig Őt (Somogyi Béla) választották meg. Az egyesület nagyon jól dolgozik, a LEADER 
programot is kitűnően oldotta meg. Két külföldi projektnek is részesei, egy franciának 
és egy spanyolnak. A munkaszervezet vezetője ezzel kapcsolatos megbeszélésen a 
napokban is Brüsszelben van.  

- Megbeszélést tartott a Volán vezetőjével annak érdekében, hogy átnézzék és bírálják 
a menetrendet.  

- 12-én ténylegesen is elkezdődött a Településközpont tervezése a ProRégió által. A 
munka része, hogy elkészítettek egy kérdőívet is a központra vonatkozóan, melyet a 
lakosság részére eljuttat az Önkormányzat és a válaszokból levonják az igényeket, 
majd február 07-én lakossági fórumot tartanak a Művelődési Házban.  

 
Rácz Zsolt képviselő: A Viziközmű befizetésekkel kapcsolatban érdeklődik, lehet-e tudni, 
milyen módon és ütemben történik?  
 
Somogyi Béla polgármester: Tavaly augusztusban elkezdődtek a befizetések, a Fundamenta 
szerződéskötések határidejét meghosszabbították annak érdekében, hogy akik egykor úgy 
gondolták nem lépnek be a társulatba és nem kötik meg a lakástakarékossági szerződést, 
még lehetőségük legyen belépni, amennyiben átgondolták, hogy nem az emelt összeget 
szeretnék fizetni.  
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

5/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri 
beszámolót a két ülés között végzett munkáról 
(2010. december 11. – 2011. január 20.), valamint a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
elfogadta. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Az önkormányzat által kiszabható szabálysértési bírságok 
 módosításáról rendeletalkotás 

Előadó: Szatmári Attila - jegyző 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Változnak a rendeletben a szabálysértési bírságok összegei, 
mely a kiszabható bírsági összegek maximuma lett, azaz ötvenezer forint.  
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet - tervezetet és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
   
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az 1/2011. (I.24.) sz. rendeletét az önkormányzat 
által kiszabható szabálysértési bírságok módosításáról. 

 
 

4. A településen lévő átjátszó tornyok, bérletének felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Testület felé.  
A határozat tartalmaz egy tárgyalási alapot részére, hogy a lehető legtöbbet tudja kihozni a 
cégből.  
 
Szabó Gábor képviselő: Kiszámolta lakossági létszámra lebontva az éves bérleti díj összegét, 
ami kevesebb, mint 1000 forint/főre jött ki.  
Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő árajánlatból vegyék ki a maximum szót. 
Nem szerencsés meghatározni egy szerződésben a maximum összeghatárt, csak a 
legalacsonyabbat.  
 
Szatmári Attila jegyző: Kiegészítésképpen ismerteti, hogy 2011. január 01-től külön 
adókötelezettség terheli a céget, ezért Önkormányzatnál a jövőben már előfizetői számra 
lesz elosztva a bérleti díj.  
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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6/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Telenor Magyarország Zrt. részére bérbe 
adja a 01595/1 hrsz. alatti, az Új utcából megközelíthető 
vízműtelep meghatározott részét, állomás telepítése és 
üzemeltetése céljából. 
A bérlet 2011. március 1. napjától meghatározott 
időtartamra 2015. december 31. napjáig szól úgy, hogy a 
szerződés lejárata öt egymást követő alkalommal 3 
évenként felülvizsgálni kell, mely változatlan feltételekkel 
automatikusan meghosszabbodik. 
A bérleti díj 2011. évre: min. 1.100.000.-Ft+Áfa, 
1.500.000.- Ft + Áfa összegig javasolja a szerződés 
megkötését, mely minden évben a KSH által hivatalosan 
közzétett ipari termelői árindex változás mértékéig 
emelendő. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

7/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. részére bérbe 
adja a 01595/1 hrsz. alatti, az Új utcából megközelíthető 
vízműtelep meghatározott részét, állomás telepítése és 
üzemeltetése céljából. 
A bérlet 2011. március 1. napjától meghatározott 
időtartamra 2015. december 31. napjáig szól úgy, hogy a 
szerződés lejárata öt egymást követő alkalommal 3 
évenként felülvizsgálni kell, mely változatlan feltételekkel 
automatikusan meghosszabbodik. 
A bérleti díj 2011. évre: min. 1.100.000.-Ft+Áfa, 
1.500.000.- Ft + Áfa összegig javasolja a szerződés 
megkötését, mely minden évben a KSH által hivatalosan 
közzétett ipari termelői árindex változás mértékéig 
emelendő. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Előterjesztés a dabasi személyszállításról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Zsolt képviselő: Lehet-e tudni, hogyan halad a gimnázium épületének felújítása? 
Ugyanis ettől függ, hogy milyen hosszú időszakra veszi igénybe a busz szolgáltatását az 
iskola. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem jól halad, de az Igazgató úrral tárgyalt, aki azt mondta, 
hogy a Dabasi Polgármesteri Hivatal fejlesztésének kapcsán egy hónapon belül kialakul két 
olyan terem, ahova két osztály elhelyezhető. Ezzel megoldódik az a probléma, hogy 
megszűnik a kétműszakos oktatás, így az önkormányzati buszra sem lesz tovább szükség.   
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

8/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete biztosítja a Dabas Táncsics Mihály 
Gimnáziumba járó gyerekek személyszállítását.  
Az ezzel járó 1.500 Ft/munkanap nettó megbízási 
díjat és annak járulékvonzatát, a felmerült 
üzemanyagköltséget az önkormányzat a saját 
költségvetéséből biztosítja.  

       
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

6. Előterjesztés az ürbőpusztai buszjáratról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megemlítette a bizottsági ülésen is, hogy egyre nagyobb igény 
mutatkozott a határozati javaslatban megjelölt járatra, amit már az Önkormányzat 
kisbuszával nem tudtak kiszolgálni. Ezért van szükség egy vállalkozóval szerződést kötni egy 
húsz személyes buszindításhoz. A végső cél az, hogy a Volán vezetőjénél elérjék, hogy 
délután 4 óra körül indítson buszt Ürbőre. Pekár István vezetőtől azt az információt hallotta, 
hogy átszervezések lesznek a járatokra vonatkozóan, így a napokban meg kell írni az ürbői 
járatra az igényt a megfelelő érvekkel és indokokkal, mert esély van rá, hogy a Volán indít 
buszjáratot.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az igazi problémát a plusz járat indítása oldaná meg, ezért javasolja, 
hogy mindenképp írják meg a levelet a Volán vezetőjéhez.  
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Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

9/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy Egri Lajos vállalkozóval 
kössön vállalkozási szerződést személyszállításra, 
Ürbőpusztára bruttó 8.700.- Ft/munkanap díjjal. 
A vállalkozó köteles az Ürbőpusztán élő lakosokat 
minden munkanapon 1530-as indulással a 
lakóhelyükre szállítani.  

       
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Előterjesztés pályázati pénz visszamondásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A pénz visszamondása szorosan kapcsolódik az IKSZT 
pályázathoz, mely a Beleznay kastély belső felújításához került benyújtásra. Minden nap 
várják a pozitív híreket, mert hallani különböző pénz átcsoportosításokról. A közbeszerzés 
kiírásáról már döntött a testület annak érdekében, hogy a határozat megszületését követően 
tavasszal azonnal megkezdődhessen az építkezés.  
Az említett okok miatt lett elutasítva a pályázat, mert úgy tűnt számukra, hogy dupla 
finanszírozás merült fel.  
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

10/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, lemond a Veszélyeztetett helyzetű 
műemlékek állagmegóvásának részleges vagy 
teljes helyreállításának, valamint műemlékek 
szerves részét képező képzőművészeti alkotások 
restaurálásának támogatása pályázaton a Nemzeti 
Kulturális alaptól (száma:2732/0844) a Beleznay 
Kúria asztalos munkáira igényelt, 2009. május 12-
én megítélt 3.000.000 Ft összegről. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. Előterjesztés a szennyvíztisztító telepről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A régebbi tervek úgy szóltak, hogy Dabassal közösen építenek 
szennyvíztisztítót, de mint kiderült, erre nincs lehetőség. KEOP pályázat keretében nyílik 
lehetőség szennyvíztisztító építésre, illetve bővítésre pályázni, amihez rövid határidő áll 
rendelkezésre, de a minimum árajánlatot be kell kérni, hogy mennyibe kerül a tervezése. 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. Első lépésben szakemberek 
véleményét kell kérni, hogy adjanak árajánlatot a tervek elkészítéséhez.  
 
Szabó Gábor képviselő: Hasznosnak tartja, hogy kész anyaga legyen az Önkormányzatnak.  
 
További hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

11/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Szennyvíztisztító telep 
bővítését/illetve új telep építését meg kívánja 
valósítani. 
Felkéri Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
tervezéssel kapcsolatban kérjen árajánlatokat. 
A Képviselő-testület 70/2008. (IV.10.) sz. KT. 
határozatát visszavonja. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. Tájékoztató a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megváltozott a közfoglalkoztatási rendszer 2011. január 01-től 
és csak pályázat útján lehet közfoglalkoztatást szervezni. Hét főre adtak be pályázatot két 
hónapos foglalkoztatásra. Negyedévente lehet újabb pályázatot beadni, rövid foglalkoztatási 
igényre, a feladatok ellátása kaszálásra és közterület tisztán tartására vonatkoznak. A 
tapasztalat már a következő negyedévben jobb lesz. A támogatás mértéke 95%-os, az 
Önkormányzat önrésze 34.671 forint.  
 
Szatmári Attila jegyző: Hosszú távú foglalkoztatásra nincs lehetőség, vagy csak egy-két főre. 
A tavalyi foglalkoztatotti létszámot kell leosztani a rendelkezésre álló kerettel, Bugyi község 
esetében 0.6 főre jött ki az eredmény, ezrét nem is terveztek hosszú távú foglalkoztatással.  
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Somogyi Béla polgármester: Vannak települések, mint pl. Örkény, akik éves szinten 170 főt 
is foglalkoztatnak, ott javasolt a hosszú távú foglalkoztatás.  
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

12/2011. (I.20.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közmunka foglalkoztatásról szóló 
tájékoztatót megismerte és úgy dönt, hogy részt 
vesz a közfoglalkoztatási pályázaton. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentum elkészítésére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

10. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: A kiküldött előterjesztés anyaga tájékoztató jellegű a testület 
részére, melynek lényege, hogy a társulási tanácsot 167 település hozta létre, 167 
polgármester képviseletével. A Polgármesterek a társulási tanács tagjaként vesznek részt az 
üléseken, melyeken fontos döntéseket kell hozniuk. A társulás odáig jutott el, hogy a 
rekultivációra 7.7 milliárd forintot nyert a pályázaton. A hulladékudvarok építésére, a 
véghasznosító üzem felépítésére, és a működtetésre több mint 40 milliárd forintos 
pályázatot adott be az Unióhoz. A közbeszerzések lebonyolításához olyan döntések nagy 
létszámú sorozata szükséges, amit technikailag nehéz lebonyolítani az egyre sűrűbben 
összehívott társulási tanáccsal. Ennek érdekében azt a döntést javasolja, hogy térségenként 
válasszanak egy képviselőt, és a 11 térség 11 képviselője alkossa a társulási tanácsot.  
Ebben az esetben véleménykérő előterjesztésről van szó, amit az Önkormányzatok 
elküldenek a projektirodának, ahol összegzik a 167 képviselő-testület véleményét. 
Amennyiben egy testület már nem fogadja el az említett szervezeti rendszer átalakítását, 
akkor minden marad a régiben. Bízik abban, hogy Dömsöd polgármestere vállalja a jelölést, 
aki eddig az operatív program tagja volt.  
 
A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette és egyet ért 

a társulási tanács létszámának csökkentésével.  
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11. Iskolatej támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Jól be van mutatva az előterjesztésben, hogy egy bonyolult 
képlettel lehet csak kiszámolni, hogy a támogatási rendszer hogy működik.  
 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Úgy gondolja, hogy a tej fogyasztásával egészségesen 
táplálkoznak a gyerekek, amire szükség van, egyes gyerekek igénylik és szívesen fogyasztják.  
 
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy az iskolatej pályázatban a Beleznay János 
Református Iskolában is érdekelt az Önkormányzat? 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Csak a fenntartó tud pályázni. Tavaly adott az Önkormányzat 
segítséget a Református Iskola dolgozóinak abban, hogy kell pályázatot beadni, de végül nem 
indultak a pályázaton. Az idén is felhívják a figyelmüket, hogy ismét van lehetőség pályázni, 
de helyettük nem adható be.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

13/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 44/2010. 
(XII.22.) a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló VM 
rendelet szerint 2011. február 01. – május 31. és 2011. 
szeptember 01. - december 15. időszakok között a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény tanulói részére iskolatejet igényel. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a poharas tej bruttó vételár 
és a támogatott bruttó vételár különbözetét a 2011. 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 
         2011. december 15. 
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12. Döntéshozatal Településőrök álláshelyéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: 2011. január 01-től megszűnt a településőri álláshelyre a támogatás, 
a decemberi testületi ülésen döntött a testület, hogy egy hónapra határozott idejű 
munkaszerződéssel tovább foglalkoztatja az Önkormányzat a két településőrt. Amennyiben 
tovább alkalmazzák őket, saját költségből kell finanszírozni az Önkormányzatnak a 
munkabérüket és az egyéb költségeket.  
Az sem valósulhat meg Bugyi község esetében, hogy közmunka keretében fenntartja az 
álláshelyet, mert a községben nem valósítható meg a hosszú távú közmunkára szóló 
foglalkoztatás.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt a leírták és indokolják, hogy szükség van a munkájukra, ami 
2.5 millió Ft-ba kerül az Önkormányzatnak egy évben.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Lehet –e tudni, hogy miért nincs lehetőség pályázni 2011-ben 
településőri álláshelyre?  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Nincs benne a 2011. évi költségvetésben, 
nem különítenek el rá pénzt.  
 
Szatmári Attila jegyző: Közbiztonsági kérdések fogalmazódtak meg, ezt a létszámot 
szeretnék növelni, erre biztosítanak keretet.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben belefér a 2011. évi költségvetésbe, meg kell hagyni az 
állást, hiszen egyre több épülete van a településünknek, amire figyelni kell.   
 
Szatmári Attila jegyző: Mivel nem egy időbe vannak beosztva, reggel 7-től este 10-ig kint 
vannak a közterületen az őrök, ami a lakosság részére is egy fajta biztonságot ad, továbbá 
segíti a közterület-felügyelő munkáját.  
 
Somogyi Béla polgármester: Most kell dönteni az álláshelyről, mert februárban fogadják el a 
költségvetést.  
 
Szatmári Attila jegyző Arról is dönteni kell, hogy határozott, vagy határozatlan időre kötnek 
szerződést. 
Személy szerint a határozatlan időre szólót javasolja, mert így nem vállal az Önkormányzat 
kötelezettséget. 
 
Csizmadi László képviselő: Határozott időre javasolja, 2011. december 31-ig.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben folyamatosan többször egymás után határozott 
időre szóló szerződést kötnek, egy idő után jogilag határozatlan munkaszerződésnek 
minősül. Határozatlan időre szóló munkaszerződés esetén bármikor fel lehet mondani.   
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További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

14/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011. február 1. napjától 
határozatlan időre a két településőri álláshelyet 
változatlan feltételekkel továbbra is biztosítja, 
költségeit az éves költségvetésébe beépíti. 
 
Határidő: 2011. február 1. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

13. Egyebek 
a) Könyvtárhasználati szabályzat módosítása 

 
Józsa László képviselő: Az előterjesztésben olvasható vastagon szedett részek újonnan 
kerültek be, illetve módosítva lettek.  
A módosításhoz az vezetett, hogy körültekintettek a környéken más könyvtárhasználat 
díjazása milyen összegben van meghatározva, és ehhez igazították az árakat. Meg szeretnék 
szigorítani a fegyelmet, hogy időben kerüljenek vissza a kölcsönzött könyvek.  
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

15/2011. (I.20.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatának 
módosítását megismerte és jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
               Józsa László – műv. ház és könyvtár ig. 

 
b) szobor helyszínének kiválasztása 

 
Somogyi Béla polgármester: Korábban testületi döntés volt arról, hogy az ’50-es évek 
üldözötteinek emlékére szeretne a Gazdakör szobrot állítani és az Önkormányzat ehhez 
biztosítja a helyszínt. Ekkor még úgy gondolták, hogy ehhez kiváló helyszín lesz a megépülő 
parkoló, de mára bebizonyosodott, hogy az a helyszín nem alkalmas az egykor megjelölt 
helyre. A szobor kicsinyített változata elkészült, amit a lektorátus elbírált és jóváhagyott, de a 
helyszínt nem találta megfelelőnek.  
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Szakemberek szerint a Hivatal előtti tér alkalmas lenne a szobor helyszínéül, amiről az 
Oktatási és Ügyrendi bizottsági ülésen hosszas beszélgetést folytattak. A testület 
jóváhagyása nem sürgős, a Gazdakörrel megtörtént az egyeztetés, akik kezdettől fogva a 
településközpontban képzelik el a helyszínt, míg mások a Március 15-e téren. A helyszínnel 
kapcsolatban szeretné kérni a Testület véleményét, várja az elképzeléseket, észrevételeket.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Visszaemlékezésképp megemlíti, hogy a lektorátus 
nagyon pozitív értékelést mondott a szoborra, majd megtekintették a parkoló helyszínét, 
amire azonnal azt mondták, nem megfelelő. Ezt követően arról volt szó, hogy megtekintenek 
több helyszínt, mint pl. a Beleznay kastély mögötti területet, vagy a Március 15-e teret, de a 
Hivatal előtti tér láttán már nem mentek más helyszínre, mert azt megfelelőnek ítélték.  

 
Bak Károlyné képviselő: A szobrot helyi művész készítette és szépen kimunkált darabról van 
szó, amit a község sajátjának tekinthet és manapság ezt nagy értéknek kell tekinteni. Saját 
maga úgy gondolja, nem akadályozná meg, hogy a szobrot a Hivatal előtti téren állítsák fel.  
 
Szabó Gábor képviselő: Azt érzi a Gazdakörrel folytatott tárgyalások eredményéből, hogy 
amennyiben nem adja a Testület jóváhagyását a Főtéren, akkor a másik helyszínt 
visszautasítják. Mivel a településközpont tervezése még folyik, a jelenlegi állapot sem végső, 
a későbbiekben áthelyezhetik a szobrot, amennyiben jobb helyszínt találnak hozzá. Azt 
viszont pozitív gondolatnak tartja, hogy civil szervezet saját erőből köztéri szobrot állít a 
településen, ezért is támogatni kell a Gazdakör kérelmét.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Személy szerint el tudja képzelni, hogy a Fő téren 
állítsák fel a szobrot, de az éves rendezvényekkel nem tudja összeegyeztetni. A szobor az 
emlékezést szimbolizálja, a bulik a kikapcsolódást. A kettő nem fér meg egy helyen, ebből a 
szempontból nem javasolja a Hivatal elé elhelyezni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Semmilyen körülmény között nem támogatja köztéri szobor felállítását 
a Fő téren.  
 
Józsa László képviselő: Nem tartja jó elképzelésnek, hogy a szobrot a településközpontba 
állítsanak fel, mivel a szobornak nem olyan a jellege, amely elfér a nyári vidám rendezvények 
programjaival, nem lesz meg a megfelelő intimitása, és az emlékezéshez való jellege.  
Több lakót is megszólított annak érdekében, hogy mondják el véleményüket a szobor 
helyszínével kapcsolatban, senki nem javasolja a Hivatal elé felállítani a szobrot. Javasolja, 
hogy a lakosságot vonják be és kérjenek véleményt, hol látnák szívesen a szobrot.  
 
Csizmadi László képviselő: A szobor felállítását mindenképp támogatja, de helyszínnek 
sokkal inkább a Március 15-e teret tudja elképzelni, mint a Hivatal előtti teret, mert nem illik 
a tér jellegéhez. A hely meghatározását már egykor hosszas tárgyalás előzte meg, döntöttek 
róla és a parkolót jelölte meg a Testület, most megint újabb probléma merült fel, nem 
fogadja el a Gazdakör a helyszínt.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Nem a Gazdakör nem fogadja el, a képzőművészeti 
lektorátus nem javasolja.  
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Somogyi Béla polgármester: Egykor már felmerült a Testületi ülésen, hogy nem kellene-e 
szobor parkot létesíteni, megtekinteni azokat a köztereket, ahova a jövőben fel lehet állítani 
akár civil szervezetek által támogatott szobrot is.  
A Hivatal előtti tér rendezvények színtere és kialakult egy szokás, mint pl. Falukarácsony, 
Okt. 23-i megemlékezés, Születés hete, Szent Iván éjszakai programsorozat, ami ott kerül 
megrendezésre. Egyelőre nincs máshol lehetőség másik helyen megrendezni a programokat, 
de a településközpont tervezésekor ezt is figyelembe kell venni, és helyszínt kell keresni a 
hasonló programok megtartásához amennyiben szükség van rá és találnak a célnak 
megfelelő helyet.  
 
Bak Károlyné képviselő: Egyet ért azzal, amit a hozzá értő lektorátus szakemberek javasoltak 
és támogatja a Hivatal előtti felállítást.  
 
Szabó Gábor képviselő: A történelmi események emlékműveinek nem versenyezni kell 
egymással, attól nem homályosul el a többi történelmi esemény, ha egy alulról jövő 
kezdeményezés ezt a szoborállítást támogatja.  
A RroRégiótól, akik a településközpontot tervezik meg lehetne kérdezni, hogy hova 
javasolják a szobrot elhelyezni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még mindig javasolja azt a lehetőséget, hogy hívják vissza a 
szakembereket és tekintsenek meg más helyszínt is, a Pro Régió dolgozói szakemberek, de 
nem helyi lakosok, nem ismerik a falu életét, ezért nem tudnak véleményt formálni. A 
helyszínnel kapcsolatban a végső döntést mindenképp a Testületnek kell meghoznia, 
javasolja, hogy hívják vissza a szakembereket az Önkormányzat költségére, és tekintsenek 
meg újabb helyszíneket.  
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Rácz Zsolt képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a testület elfogadta. 
 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

 
Kmf. 

 
 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                            polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
 

       Rácz Zsolt 


