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mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2011. május 19-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 
                               Török Anita pénzügyi vezető 
                               Dr. Fazekas Lívia háziorvos 
                               Dr. Kuti Éva háziorvos 
                               Furik Ferencné Családsegítő vezetője 
                               Matics Lászlóné védőnő 
                               Macsek Anita védőnő 
                               Dr. Végh László háziorvos 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából 9 fő jelen van, az ülést megnyitja.  
Ezt követően  javaslatot tesz a napirendi pontokra vonatkozóan a meghívóban feltüntetettek 
szerint,  melyet a Képviselőtestület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 

1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
Előadó: háziorvosok, fogorvos, a központi ügyelet, valamint a védőnői szolgálat 

       
2. A Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi  munkájáról beszámoló 
      Előadó: Családsegítő Szolgálat vezetője  
      Véleményező: Szociális  és jóléti Bizottság 
 
3.   Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról beszámoló 
Előadó: Józsa László igazgató 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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5. Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

6. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának  felülvizsgálata 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
7. A 2011. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 

Előadó:  Somogyi Béla Polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

       8. A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekről szóló rendelet megalkotására 

            Előadó:  Szatmári Attila jegyző 
            Véleményező:  Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Előterjesztés idegenforgalmi adó bevezetéséről   
Előadó:  Somogyi Béla polgármester 

 
10. Előterjesztés lakcímbejelentés helyi szabályairól   

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

11. Szerződéskötés pályázatíró céggel 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
12. Ingatlan vásárlása közterület céljára 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

      13. Önkormányzati bérlakás bérlésére kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester   
 

14. Kedvezményes telekvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

15. Döntés a Peterdy utca építéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

16. Fekvőrendőr építésében önkormányzati állásfoglalás kialakítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

17. Döntéshozatal lízingszerződés megkötéséhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

18. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
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19. Előterjesztés köztisztviselői álláshely fenntartására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

20. Egyebek 
      

Napirend tárgyalása 
 

1./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
Előadó: háziorvosok, fogorvos, a központi ügyelet, valamint a védőnői szolgálat 

            Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés  jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester köszöntötte a napirendi ponthoz érkezett eladókat, 
megköszönte a részletes, mindenre kiterjedő beszámolók készítését. Ezt követően átadta a 
szót a képviselőtestületnek. 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő, a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke: 
Megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatkész munkáját.  A beszámolókból kitűnő 
számokból megállapítható az a hihetetlen napi forgalom, mellyel szembe találják magukat 
nap mint nap. A Bizottság méltányolta ezt az igen nehéz munkát.  A bizottsági ülésen a 
szakmai munka mellett azért felszínre került a Kuti dr-nő rendelőjének épülete, amely igen 
romló állapotú.  Erre a képviselőtestületnek a jövőben figyelnie kellene, hiszen  az 
Önkormányzat épületéről van szó, s később valószínűleg   jóval többel lehet csak az állagot 
megtartani. Hasonló problémával küzd a központi  orvosi ügyelet, valamint a fogászat 
épülete is.  
 
Somogyi Béla polgármester véleménye szerint a beszámolók nagyon jók, mindenre 
kiterjedőek. Felhívják a figyelmet az egészségtelen életmód hatásaira. A felmerülő 
problémáról, a romló állapotú épületekről tudomása van az Önkormányzatnak. Sajnos 
azonban ezek külön-külön is igen komoly anyagi ráfordítást igényelnének.  Folyamatosan 
figyeli a hivatal a pályázati lehetőségeket, hiszen csak így van esély a források 
előteremtésére. Természetesen mindemellett egy megfelelő sorrend felállítása is szükséges 
a megvalósításra.  
 
Rácz Zsolt települési képviselő:   Az elmúlt években sajnos megszaporodtak a más országból 
érkező lakosok  a községünkben.  Szeretné tudni, hogy ezen emberek egészségügyi ellátása 
milyen formában történik; hivatalosan részesülnek ellátásban, vagy fizetnek az ellátásért? Ez 
a kérdés nem tükröződik az egészségügyi beszámolóból.  Szeretné megtudni, hogy a napi 
feladatellátás során érzékelhető-e  ez a változás, s kimutatható-e, hogy hány embernek nincs 
TB-ellátása? 
 
Dr. Végh László háziorvos:  A tapasztalata az, hogy azoknak, akik tartósan itt  dolgoznak, 
azoknak van TAJ-kártyája. Azokat, akik nem rendelkeznek Taj-kártyával, azokat is el kell 
látniuk. Természetesen ez valamennyi orvosnak plusz teher, hiszen ezek után a betegek után 
semmilyen  finanszírozást nem kapnak. Az tény azonban, hogy megtalálják mindenkor a  
megoldást arra, hogy megfelelő ellátást kapjanak ezek az emberek, s a  szükséges gyógyszert 
is megkapják igaz a TB által nem támogatott módon. 



 5 

 
Dr. Fazekas Lívia háziorvos:  A maga részéről az a tapasztalata, hogy azok, akik jelentkeznek 
ellátásra, a legtöbben olyanok, akik régebb óta itt tartózkodnak, s rendelkeznek  TAJ-
kártyával. A vendégmunkások gyermekeit is beoltják folyamatosan, hiszen az ÁNTSZ adja az 
oltóanyagot, s mindannyiunknak  saját érdekünk, hogy  be legyenek oltva.  Azokat, akik nem 
rendelkeznek TAJ-kártyával, azokat is ellátják, s nem kérnek érte pénzt. Nagyon jó lenne 
elérni, hogy a tüdőszűrő is kötelező lenne azok számára, akik csak ideiglenesen tartózkodnak 
településünkön. 
 
Dr. Kuti Éva háziorvos: A jelenlétük, s ellátásuk  csak az orvosoknak jelent plusz munkát, 
hiszen az ellátás ellenében semmilyen finanszírozást nem kapnak.  
 
Dr. Végh László háziorvos:  A témától függetlenül egy másik kérdésben, a jogosítvány 
érvényesítésével kapcsolatban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a helyi újságban 
kíván egy cikket megjelentetni az új szabályokról, melynek eredményeként 2-4 héttel is 
meghosszabbodhat az ügyintézési  idő.  

 
További hozzászólás nem lévén Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsátja az 
egészségügyi szolgáltatók 2010. évi beszámolóinak elfogadására a javaslatot,  melyet a 
képviselőtestület  9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, s  az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az egészségügyi szolgáltatók 2010. évi  
tevékenységéről szóló  beszámolókat  elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2./ A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi  be- 
      számolója    
      Előadó: Családsegítő Szolgálat vezetője 
 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester Furik Ferencnének a helyi családsegítő szolgálat vezetőjének 
megköszönte a mindenre kiterjedő, részletes beszámolót. 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő, a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke nagyon 
szerencsésnek tartja azt, hogy településünkön nincs olyan  krízis helyzet, amivel 
foglalkozni kell. Bízik benne, hogy az új helyen nagyobb lehetősége lesz a szolgálatnak, s 
szélesebb körűvé  tudják tenni tevékenységüket, melynek eredményeként még  
elégedettebbek lesznek az odalátogató ügyfelek.  
 
Furik Ferencné, a helyi családsegítő szolgálat  vezetője elmondja, hogy  Az új hely 
nagyon jó. Valóban új lehetőségek nyílnak meg  a szolgálat előtt a helyből adódóan. 
Terveik között szerepelnek  közös programok bevezetése, így pl. a katolikus egyházzal a 
„szebb hét” elnevezésű tábor. Keresik a lehetőségét az ifjúsági klub szervezésének is, 
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valamint játszóházak  beindításának.  Dolgoznak  egy játékos községmegismerő „iskola” 
létrehozásán is, vagy pl. tervezik kerékpártúra szervezését.  Szeretnék tudatosítani az 
emberekkel azt, hogy nem csak azok kereshetik fel a szolgálatot, akiknek problémája van, 
hanem bárki, aki  pl. hasznos időtöltést keres akár magának, akár gyermekének.  
 
Bak Károlyné települési képviselő  szeretné tudni, hogy a használók hogyan érzékelik a 
változást. Nagyon jó lenne véleménye szerint, ha sikerülne azokat a fiatalokat bevezetni a 
szolgálat programjaiba, akik a térre járnak ki, mert nem találnak maguknak megfelelő 
elfoglaltságot.  
 
Furik Ferencné,, a helyi családsegítő szolgálat vezetője elmondja, hogy a tervezett  
foglalkozások többségét  ősztől kezdődően, s a  délutáni órákra tervezik megvalósítani. 
Természetesen minden programnak megfelelő kampányt szeretnének megszervezni. 
Bíznak abban, hogy eredményes lesz elképzelésük, s megfelelő létszámmal tudják a 
programokat megszervezni. 
 
Bak Károlyné települési képviselő  számára az lenne a legfontosabb, hogy a szolgálat 
tanítsa meg  a fiatalokat a  szabadidő kulturált eltöltésére. 
 
Józsa László települési képviselő   a beszámolót jónak és részletesnek, mindenre 
kiterjedőnek tartja.  Természetes, hogy  az önkormányzatot elsősorban a helyi adatok 
érdeklik, de úgy gondolja, hogy nagyon jó dolog nagyságrendileg összehasonlítani más 
településekkel  az itt előforduló eseteket.  A  környékbeli szolgálatokkal összehasonlítva  
a helyi szolgálatot, a maga részéről úgy értékeli, hogy  csak büszke lehet településünk.  A 
programok szervezése külön kihívás lesz a szolgálat munkatársainak a napi munka 
mellett. 
 
Furik Ferencné, a helyi családsegítő szolgálat vezetője a helyi szolgálat hatékonysága a 
legjobb az öt település közül. Ezt a jövőben is szeretnék megtartani. Tisztában vannak 
azzal mindannyian, hogy a programszervezés egy teljesen más terület, és kihívás lesz, de 
nagyon nagy elvárásokkal állnak a dolgok elé.  
 
Somogyi Béla polgármester:  tájékoztatja  a jelenlévőket, hogy a kistérségi 
értekezleteken is mindig kiemelik a helyi  szolgálat munkáját. Véleménye szerint büszkék 
lehetünk a szolgálatra. Természetes az, hogy most már a hely adottsága optimális lett, 
azonban ahhoz, hogy kiemelkedő munkát tudjanak végezni, a személyi feltételeknek is 
meg kell lenni, ami településünkön szerencsére adott.  A kistérségen belül vannak 
települések, amelyek már egyes szolgáltatásokat nem is igényelnek.  
 
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtotta a „Kertváros” Gyáli 
Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2010. évi beszámolóját, melyet a 
képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el: 
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76/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és 
Családvédelmi Központjának 2010. évi  tevékenységéről 
szóló  beszámolót  elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

3.   Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester  az írásban megküldött lejárt határidejű határozatok 
beszámolót  kiegészíti az elmúlt ülés óta tett intézkedésekkel az alábbiak szerint: 
Az útépítés  kapcsán tájékoztatja a testületet arról, hogy jelenleg ez a központi téma, ami 
természetes, hiszen nagyon sok embert érint. Megítélése szerint a munkák jó ütemben 
haladnak, s a lakosság körében általában jó a vélemény  az építkezésről. A menetközben 
felmerült problémákat folyamatosan, s – lehetőség szerint – azonnal kezelik. Olyan 
problémák is felmerültek pl. mint a telekhatár-rendezés, hiszen az útépítésnél került 
felszínre pl. az, hogy a telekhatár eredetileg nem jól lett megállapítva, s ez mos az út 
kitűzése kapcsán  derült ki.  Felmerült továbbá a Bucka utca kérdése is, de erről később 
lesz írásos előterjesztés. Sok helyen problémát okozott az árok kérdése. Ezeket mindig 
megfelelő módon igyekeznek kezelni, s megértetni a lakossággal azt, hogy a terveket be 
kell tartani. Csak olyan esetben engedélyeznek a tervtől eltérést, ha az a ki-bejárást 
akadályozná.  Ezeket a kérdéseket, problémákat személyesen mindenkivel meg kell 
beszélni, egyeztetni. Ez nem kis energiát igényel az alpolgármester úrtól, aki  szintén 
folyamatában részt vesz ezekben az ügyletekben.  Számolni kell azzal is, hogy  a kritika 
erősödik a pályázatos utcák műszaki tartalmához viszonyítva. 
Az elkerülő úttal kapcsolatban elmondja, hogy a testületi ülés napján kapott információ 
szerint a régészeti feltárásra vonatkozó szerződés aláírása május végén  várható, s a 
munkákat augusztus végéig nem kezdhetik el. A NIF a szerződést újból módosítja.  
Március 15. tér vonatkozásában tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az idő nagyon 
előrehaladt, s  a fák beszerzése s telepítése nem történt meg. Elmondja, hogy mintegy 70 
db fa kerül kiültetésre a tervek szerint. A fák mennyisége  indokolttá teszi azt, hogy az 
automata öntözőrendszer előbb kerüljön telepítésre, s csak ezt követően történjen meg 
a kiültetés. Az öntözőrendszer telepítésére még nem érkezett ajánlat. Remélhetőleg a 
következő bizottsági ülésre lesz már ajánlat, melynek ismeretében lesz lehetőség a 
döntésre.  
Kommunális kisgép beszerzése ügyében több tárgyalás volt az előző ülés óta, erre 
vonatkozóan később lesz előterjesztés a testület előtt. 
A Beleznay kastéllyal kapcsolatban tájékoztatja a testületet arról, hogy a közbeszerzés 
még nem indult el.  
Az ivóvíz pályázat  esetében még egy  befejező egyeztetést kell tartani. Megítélése 
szerint a pályázat jól áll. A II. forduló beadási határideje 2011. szeptember 8.  
Szennyvíztisztító tanulmányterve elkészült, melyet még egy másik cél is véleményezni 
fog. Emellett vizsgálják továbbá a pályázat lehetőségét is. A költség kb. 20-30 milllió 
forint,  ennél  csak az a baj, hogy a pályázatok nagyobb költségű beruházásokra kerültek 
kiírásra.  
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A napenergia  felhasználásával kapcsolatban is folytattak az elmúlt időszakban egyeztető 
tárgyalásokat.  
A lakótelepi lakásokkal kapcsolatban tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy egy főbérlő  
a bírósági végzés eredményeként elhagyta a lakást.  Egy másik nem fizető esetében 
bírósági eljárás kezdeményezésére került sor, azonban a tárgyalás még nem lett kitűzve. 
Szemétszedési akció  volt a településen,  amely igen eredményesnek értékelhető. A 
szervezők  az ősz folyamán meg szeretnék ismételni az akciót. 
A Kazinczy Iskolában  körösfői diákok voltak néhány napra. Somogyi Béla polgármester 
Megkérte Bálintné Balogh Mária települési képviselőt, aki egyben a Kazinczy Ferenc 
Általános és Művészetoktatási Alapintézmény igazgatóhelyettese, hogy néhány 
mondatban ismertesse a program lényegét. 
 
Bálintné  Balogh Mária települési képviselő  tájékoztatta a képviselőtestület tagjait 
arról, hogy a Kazinczy napok keretében látogattak el Körösfői gyerekek településünkre. A 
gyerekek családoknál voltak elhelyezve, s részt vettek a számukra megfelelő évfolyam 
napi munkájában, bejártak a tanításra.  A két intézmény igazgatója megállapodtak  
abban, hogy ezt az együttműködést rendszeressé fogják tenni, s majd megfelelő 
alkalommal a helyi gyerekek is mennek Körösfőre.   
Somogyi Béla polgármester tájékoztatást adott  a megtartott falugyűlésről és a 
településünkön a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület szervezésében a 
vállalkozók részére megtartott fórumról. 
 
Csizmadi László települési képviselő  a beszámoló kapcsán kérdést tett fel a pályázatos 
utcákban elhelyezett padok vonatkozásában,  vagyis, hogy milyen elv szerint kerültek 
kihelyezésre azok. Megítélése szerint több pad olyan helyre került ki, ahol nem igazán 
praktikus, vagyis véleménye szerint nem igen fogják használni. 
 
Nagy András Gábor  alpolgármester  a műtárgyak, így a padok is a meglévő terv alapján 
kerültek kihelyezésre. Nagyon ritka eset volt az, amikor az ingatlantulajdonos külön 
kérte, hogy előtte ne legyen semmi kihelyezve. Természetesen ezekben az esetekben is 
csak akkor álltak el a kihelyezéstől, ha nagyon indokolt volt.  
 
Józsa László települési képviselő  a felszabadult bérlakás kapcsán szeretné tudni azt, 
hogy  a jelenlegi állapotában, vagy esetleg felújítva kívánja értékesíteni az Önkormányzat 
azt? 
 
Somogyi Béla polgármester a jelen álláspont szerint a rendelkezésünkre álló 
munkaerővel próbáljuk meg kicsit javítani az állagot annak érdekében, hogy  jobb piaci 
helyzetbe kerüljön az Önkormányzat. 
 
Több  kérdés, hozzászólás nem lévén, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtotta 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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77/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót  elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

  
4.   A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról beszámoló 

Előadó: Józsa László igazgató 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 

Somogyi Béla polgármester  megköszönte a beszámoló készítését, melyről  elmondható, 
hogy részletes, minden információt megtudhat belőle az érdeklődő. 
 
Bak Károlyné települési  képviselő  szerint   most már nyugodtan elmondhatják azt, hogy 
a gyermektől az idősig minden  korosztály talál magának megfelelő programot, hiszen 
olyan sokrétű az.  A  könyvtárnál örvendetes az, hogy valamilyen szinten nőtt a 
könyvtárlátogatók száma. Ezt a tendenciát tovább kell növelni. Javasolja az igazgató 
úrnak, hogy pl. ha rajzpályázatot hirdetnek meg  a jövőben, annak témája legyen pl. 
valamilyen műnek az illusztrációja. Ezeket a pályázatokat nagyon szeretik a gyerekek, s 
ha ilyen témát  választ meg a kiíró, akkor biztos, hogy kell a könyvtár azért, hogy utána 
tudjanak olvasni.  Véleménye szerint egy ilyen akcióval lehetne javítani az olvasást. 
 
Józsa László települési képviselő, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója  szerencsésnek  tartja azt, hogy a pedagógusok úgy állnak a kérdéshez, hogy  
mindenben segítségükre vannak annak érdekében, hogy az olvasást népszerűsítsék. Nem 
csak a Kazinczy Iskolával nagyon jó a kapcsolat, de a Beleznay János Református Iskolával 
is, hiszen velük is sikerült megbeszélni azt, hogy tervszerűen hozzák a  csoportokat . A 
nyár folyamán egyeztetések voltak  mindkét intézmény pedagógusaival, hogy milyen 
kötelező és ajánlott irodalmat kell beszerezni. Szerencsésnek tartja azt, hogy a 
könyvbeszerzési keret megmaradt, így az igényeknek megfelelő műveket a megfelelő 
darabszámban tudják beszerezni. 
  
Több  kérdés, hozzászólás nem lévén, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról szóló beszámolót, melyet a 
képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

78/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár munkájáról szóló  beszámolót  elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 
 Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő,  a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke  
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság a beszámolót  teljes terjedelmében 
megvitatta, s megállapította, hogy  az aprólékos, mindenre kiterjedő, s elfogadásra 
javasolja a képviselőtestületnek.  
 
Több  kérdés, hozzászólás nem lévén, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, melyet a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2011. (V.12.) Kt.  Sz. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő Testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal – a Pest Megyei 

Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalához történő továbbításra  

       Felelős: Somogyi Béla, polgármester 

 

 

6. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Programjának  felülvizsgálata 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a program 
felülvizsgálatával kapcsolatban már történt árajánlat kérés, de érdemi előterjesztést 
még nem tudnak a beérkezett anyagokból készíteni, így várhatóan a következő 
bizottsági ülésre már lesz  lehetőség.  
 
A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag  tudomásul vette. 
 

7. A 2011. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó:  Somogyi Béla Polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a 2011. évi kitüntető díjak adományozásának 
előkészítéséről készített határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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80/2011. (V. 19.) sz. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évben adományozható helyi 
díjakra felhívást tesz közzé a Bugyi Körképben és a 
beérkezett javaslatok alapján – bizottsági 
előkészítést követően – dönt a kitüntető díjakról. 
Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozására 
július 08-ig várja a lakosság javaslatait.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
              Józsa László Kulturális és Ügyrendi                  

Bizottság elnöke  
Határidő: 2011. július 08. 

 

8. A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes díjakról és fizetési 
kötelezettségekről szóló rendelet megalkotására 

Somogyi Béla polgármester Ez a rendelet tulajdonképpen az üzemeltető szankcionálási 
lehetőségének ad több teret. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a rendelet-tervezetet, melyet az Önkormányzat  9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi  rendeletet hozta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselőtestülete megalkotta a  

11/2011./V.19. sz. rendeletét  

a közüzemi ivóvízellátás és közüzemi 
szennyvízelvezetés szolgáltatás 
igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő egyes 
díjakról és fizetési kötelezettségekről. 

 
13. Előterjesztés idegenforgalmi adó bevezetéséről   

Előadó:  Somogyi Béla polgármester 

      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

Somogyi Béla polgármester  tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy  az elmúlt 
ülésen  a testület  levette  napirendről. Az eltelt időszak óta tartottak egy  lakossági 
fórumot, amelyen igen pozitív volt a megjelent szállásadók hozzáállása.  

Nagy András Gábor alpolgármester szerint azt kellene elérni, hogy ezek a szállásadók  
akkor is álljanak ki a véleményük mellett, amikor majd ellenőrzésre kerül sor, s 
esetlegesen elmarasztalják valamiért.  Azt kell mindenképpen elérni,hogy ne legyen 
ellenségeskedés a településen. 



 12 

Rácz Zsolt települési képviselő szerint majd a gyakorlat mutatja meg, hogy mely 
hozzáállás lesz  a domináns a szállásadók körében. 

Csizmadi László települési képviselő elmondta, hogy   sikerült néhány köztudottan nagy 
volumenű szállásadóval  beszélgetnie erről a  kérdésről, s  megértették az önkormányzat 
törekvését, nem ellenkeztek miatta. 

Somogyi Béla polgármester a lakossági fórum óta eltelt idő óta több jelzést kapott 
azoktól, akik nem voltak jelen, s azok is igen pozitívak voltak.  Az tény, hogy a 
kommunikációra több figyelmet kell fordítani az elkövetkező időszakban. A  legnagyobb 
feladatot a hivatal részére az elkövetkezendő időszakban az ellenőrzés jelenti majd. 
Ebben a munkában igénybe fogjuk majd venni a közterület-felügyelőt, a településőröket , 
a mezőőröket, a rendőröket, valamint a jegyző segítségét is. Jelen pillanatban az a 
legfontosabb, hogy az érdemi munka a rendelet alapján el tudjon kezdődni. 

Bálintné Balogh Mária települési képviselő,  a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke  
elmondta, hogy az elmúlt időszakban a bizottság tagjaival több olyan helyen voltak 
környezettanulmányt készíteni,  ahol nem helyi lakosok élnek. Ezt a listát segítségképpen 
átadják majd a jegyző úr részére.  

Nagy András Gábor alpolgármester elmondja, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, 
hogy  a mentességben részesülők  felsorolása  egészüljön  ki azzal, hogy mentesülnek a 
fizetési kötelezettség  alól azok, akik a  település érdekét szolgálják. 

Somogyi Béla polgármester  megítélése szerint nagyon nehéz megállapítani azt, hogy ki 
szolgálja a település érdekét,   s az is gondot okozna, hogy ezt a kérdést ki dönti el. 
Megítélése szerint ez a kitétel nem állná ki a kritikát. Mindenképpen  arra kell törekedni, 
hogy olyan rendelet kerüljön megalkotásra, amelyet jól lehet majd alkalmazni. 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő  kérdése, hogy nem jogsértő-e  az,  hogy 
adókedvezmény, adómentesség esetében nem került határidő rögzítésre? 

Szatmári Attila jegyző a képviselő asszony kérdésére válaszolva tájékoztatja a  
képviselőtestületet arról, hogy a mentesség esetében nem feltétel a határidő rögzítése. A 
későbbiek folyamán bármikor dönthet úgy a testület, hogy a mentességet törli, vagy 
esetleg másra is kiterjeszti. 

Csizmadi László települési képviselő  nem érti, hogy a 431.—Ft hogyan került 
meghatározásra, akkor, amikor már 1.—Ft-os érme nincs is.  

Szatmári Attila jegyző  elmondta, hogy a törvényi szabályozásban meghatározott 
legmagasabb tétel került megállapításra, amely  jelen esetben a 431.—Ft. Ettől 
természetesen a testület eltérhet.   

 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem lévén,  Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a rendelet-tervezetet  úgy,  hogy a  tervezet 6. §.  azzal 
egészüljön ki, hogy „2011. július 15-től 430.—Ft/fő” legyen az adómértéke, valamint  a 
11. §. Esetében a hatálybalépés időpontjaként a 2011. július 15. kerüljön megállapításra. 
Az Önkormányzat  9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet, s az 
alábbi  rendeletet  alkotta: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselőtestülete megalkotta a  

12/2011./V.19. sz. rendeletét  

Az idegenforgalmi adóról. 

 
10./ Előterjesztés lakcímbejelentés helyi szabályairól   

  Előadó: Szatmári Attila jegyző 

        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

Szatmári Attila jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy a  korábbi ülésen a 
napirendről levételre került a rendelet-tervezet megvitatása, s ennek megfelelően 
módosítani szükséges a rendelet hatálybalépésének időpontját, melyet  2011. június 1-
ben javasol megállapítani. 

Felhívta továbbá a Testület figyelmét arra, hogy a lakcímbejelentéssel összefüggően 
polgári jogviszony helyi szinten történő szabályozására nincs  jogszabályi felhatalmazás, 
ezért jelen rendelet megalkotása jogszabálysértő. 

 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem lévén,  Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a rendelet-tervezetet  úgy,  hogy a  hatálybalépés 
időpontja 2011. június 1-ben kerüljön mállapításra.  Az Önkormányzat  9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet, s az alábbi  rendeletet hozta: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselőtestülete megalkotta a  

13/2011./V.19. sz. rendeletét  

A lakcímbejelentés helyi szabályairól. 
 

11./ Szerződéskötés pályázatíró céggel 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező:  
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy ebben az 
évben  nem volt átalánydíjas szerződés egyik pályázatíró céggel sem. A pályázatok száma 
lényegesen kevesebb volt, s ezeket egyedi szerződéskötéssel készítették el. A korábbinál 
magasabb összegű árajánlat érkezett. Az előzetes egyeztetések alapján egy éves 
időtartamra szóló szerződést gondolnak megkötni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a szolgáltatási szerződés kötésére  készített határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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81/2011. (V. 12.) sz. határozat       
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Absolvo Consulting Kft  pályázatírási 
szolgáltatásra vonatkozó 95.000,-Ft+Áfa/hó ajánlatát 
elfogadja.   
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt 
ajánlatban foglalt tartalommal a szolgáltatási 
keretszerződést 2011. május 01-től  1 éves 
időtartamra az Absolvo Consulting Kft-vel megkösse. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

12./ Ingatlan vásárlása közterület céljára 
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 

Somogyi Béla polgármester  tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy az útépítés 
kapcsán a Bucka utca jobb oldalának rendezése kimaradt a  telekrendezésből.  Erre a 
területre 2004. évben született egy telekalakítással egybekötött megállapodás, melyben 
5 méter szabályozási szélesség alakult volna ki, azonban az ingatlan nyilvántartásban 
jogilag nem történt meg az átvezetés.  A kerítések beljebb épültek meg. Van egy 
tulajdonos az Almáskert és Bucka utca sarkán,    aki ragaszkodik ahhoz, hogy az 5 méter 
az ő tulajdona. Egyszer már sikerült vele megállapodni, de meggondolta magát, s azt 
kérte, hogy a többihez hasonlóan az ő területét is vásárolja meg az önkormányzat. 
Összesen 396,5 m2 –ről van szó, amely 5 tulajdonost érint.  A korábbi esetekben kb. 
400.—Ft-os ár jött ki átlagosan.  
 
Csizmadi László települési képviselő  szerint mindenképpen arra kell törekedni, hogy 
legalább a földhivatali nyilvántartásban átvezetésre kerüljön az ügylet. 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az előző önkormányzat 
nem kérte a tulajdoni jogot.  
 
Rácz Zsolt települési  képviselő  véleménye szerint  az önkormányzatnak minden 
segítséget meg kell adni ezen ingatlantulajdonosoknak, hogy rendezésre kerüljön a 
dolog, azonban a maga részéről 350.—Ft/m2 árat javasol elfogadásra. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja az ingatlan vásárlására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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82/2011. (V.19.) sz. határozat       
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy az út 
kialakítása céljából a  

 3505/5 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanból   63 m2 
területre  

 3505/4 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanból  67 m2 
területre  

 3505/3 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanból 72 m2 
területre  

 3505/2 hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanból 72 m2 
területre  

 3506    hrsz-ú magántulajdonban lévő ingatlanból  128 m2 
területre  
350.--Ft/m2 vételi ajánlatot tegye meg a tulajdonosok felé.   
A vételi ajánlat elfogadása esetén a Képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármester a szükséges okiratok aláírására. 
A képviselőtestület  döntése értelmében a  telekalakítással járó 
költségviselő a  vevő.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

Ezt követően az önerős beruházással kiépített  közművekkel kapcsolatos határozati 
javaslatot bocsátja szavazásra a polgármester, melye a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 

83/2011. (V.19.) sz. határozat       
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért azzal a  javaslattal, hogy az önerős beruházással 
kiépített közművek használata  csak közműfejlesztési 
hozzájárulás Önkormányzat részére történő megfizetését 
követően legyen lehetséges.  
Az Önkormányzat vállalja, hogy az önerős közművel 
kiépített ingatlanok esetén, az érintett 
ingatlantulajdonosoknak a befizetett összeget tulajdoni 
hányad arányban visszautalja.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
érintett tulajdonosokkal az erről szóló megállapodásokat 
aláírja. 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 
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      13. Önkormányzati bérlakás bérlésére kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester   
 
Somogyi Béla polgármester ismerteti a jelenlegi bérlő kérelmét a bérlakás további 
bérlésére, illetve esetleges megvásárlására vonatkozóan. Ezt követően  tájékoztatta a 
jelenlévőket arról, hogy a bérlővel folyamatosan sok probléma volt, nem fizetett 
lakbért, többször kellett emiatt megkeresni őt. Az elmúlt időben rendezte tartozását, 
azonban ettől függetlenül nem javasolja a bérleti szerződés meghosszabbítását.   
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke 
tájékoztatja a testületet arról, hogy voltak kint családlátogatáson. Annyit lehet tudni, 
hogy egyedül neveli a gyermekeit, az nem derült ki, hogy mennyire van eladósodva.  
 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja az ingatlan vásárlására vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással  elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
84/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a Bugyi Széchenyi tér 10. szám alatti 
önkormányzati bérlakás 2011. június 30-ig érvényes 
lakásbérleti szerződésének meghosszabbítását nem 
támogatja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
14./ Kedvezményes telekvásárlási kérelem 

  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester  ismertette a levél tartalmát, melyben  a Bugyi 2103/43 hrsz-
ú önkormányzati tulajdonú építési telek kedvezményes megvásárlásának lehetőségét 
kérte egy volt  bugyi lakos. A polgármester tájékoztatásként elmondta a 
képviselőtestületnek, hogy korábban is volt már ilyenre példa, hogy az, aki elment 
településünkről és a későbbiek folyamán szándékában állt visszajönni, annak a 
lehetőséget megadta a testület.  

 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsájtja a kedvezményes telekvásárlásra vonatkozó határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag  elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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85/2011. V.19.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Nagy Gábor 2330 Dunaharaszti, Kinizsi ltp. 2/B. 2. em. 
15. szám alatti lakos kedvezményes telekvásárlási 
kérelmét megtárgyalta. A Képviselő-testület 
hozzájárul, hogy Nagy Gábor  a 2103/43 hrsz.-ú 1183 
m2 nagyságú közművesített ingatlant kedvezményes 
vételáron megvásárolja.  
A vételár 50%-os vételárkedvezményt tartalmaz. 
A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 
építési telkek értékesítéséről 23/2005 (IX.09.) számú 
rendelet 3. §- ában foglalt feltételeket előírja.  
Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: 30 nap 

 
Ezt követően a  napirendhez kapcsolódóan Somogyi Béla polgármester szavazásra 
bocsátja az önkormányzat  23/2005./IV.19./ számú rendeletének módosítására 
vonatkozó javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselőtestülete megalkotta a  

14/2011. (V.19.) sz. rendeletét 

az önkormányzati tulajdonú építési telkek 

értékesítéséről szóló 23/2005. (IX.19.) sz. 

rendelet módosításáról 

 
      15./  Döntés a Peterdy utca építéséről 

         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a József Attila. 
a  Vörösmarty és a Terv utca lakói megkeresték az  útépítés kapcsán,  s kérték, hogy az 
utcájuk végén lévő un. Peterdy utca ne épüljön meg a Sári útig. A kérés kapcsán a 
hivatalban is volt megbeszélés, amelyen ütköztek a vélemények. Ezt követően több 
alkalommal az alpolgármesterrel és a műszakis kollégával a helyszínen egyeztetést 
tartottak, amelyen megoszlottak a vélemények. Abban viszont  a legtöbb véleményező 
egyetértett, hogy a Sári útig ne menjen ki az aszfaltos út.  Elmondta, hogy május 6-án 
írásos megkeresés került kiküldésre valamennyi József Attila utcai ingatlantulajdonos 
részére. A megkeresésben a három lehetséges variáció került lefektetésre, így az, hogy 
megépüljön-e a Peterdy utca a Sári útig, minden utca érintésével? A  másik 
lehetőségként  választásként az lett megjelölve, hogy a Peterdy utca a József Attila utcáig 
épüljön meg. Ennél a választásnál viszont az erdő egy kis részének kivágására is sor 
kerülne, valamint a jelenlegi földút megszűnne.  A harmadik  lehetőségként  kínáltuk azt, 
hogy a Peterdy utca csak a Vörösmarty utcáig épüljön ki. Ebben az esetben viszont 
megfontolásra ajánlottuk a meglévő földút lezárását a sárfelhordás miatt. 
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Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy valóban nagyon 
sok fórumon és sok csatornán áramlottak az információk ebben a kérdésben. A legutóbbi 
helyszíni bejárás során már azok az utca végén lévő ingatlantulajdonosok, akik nagyon 
ellene voltak annak, hogy a József Attila utcáig megépüljön a Peterdy utca, már azok 
javasolták azt, hogy a József Attila utca legyen összekötve a többi úttal. 
Csizmadi László települési képviselő  kérdést intézett a  polgármesterhez arra 
vonatkozóan, hogy mennyit lehetne azzal megspórolni, ha nem épülne meg az út a Sári 
útig? 
 
Somogyi Béla polgármester  válaszában tájékoztatta a testületet arról, hogy az eredeti 
tervekben és szerződésben a Peterdy utca végig szerepel a Sári útig. Abban az esetben, 
ha nem épülne meg, a megtakarítás fedezné az Új utca aszfaltozását, amely egyébként 
nem szerepel a tervekben.  
 
Rácz Zsolt települési képviselő  a maga részéről nem kötné össze a Sári úttal, viszont 
lényegesnek tartja azt, hogy a lehetőséget meg kell hagyni arra, hogy a későbbiek 
folyamán, pl. telkesítés esetén, ha esetleg úgy gondolják akkor meg legyen a lehetőség. 
Úgy gondolja, hogy az esetleges bűnözés  megelőzése céljából sem lenne mellékes. 
 
Somogyi Béla polgármester úgy gondolja,  hogy  nem a bűnözés az elsődleges szempont 
a döntésmeghozatalnál. 
 
Csizmadi László települési képviselő  a Peterdy utcát a József Attila utcáig javasolja 
megépíteni. 
 
Ezt követően a  napirendhez kapcsolódóan Somogyi Béla polgármester szavazásra 
bocsátja a Peterdy utca megépítésére vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi  határozatot 
hozta: 

86/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Peterdy Gábor utca aszfaltozásával 
kapcsolatban  - a lakosság körében végzett 
közvélemény-kutatás, valamint személyes vélemények 
alapján – úgy dönt, hogy az aszfaltozás ne menjen ki a 
Sári útig,  az csak a József Attila utcáig épüljön meg. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

16./ Fekvőrendőr építésében önkormányzati állásfoglalás kialakítása 
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy írásos 
megkeresés érkezett hozzá a település azon részéről, ahol már korábban megépültek a 
fekvőrendőrök, s  az azóta eltelt időben azok megrongálódtak, s kérik annak pótlását. 
Több megkeresés érkezett az újonnan épülő utcákból is.  Ezért hozta a kérdést a testület 
elé, hogy legyen egységes állásfoglalás ebben a kérdésben. A megkeresést követően kért 
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árajánlatot a kivitelezőtől  aki a 8 cm vastag térkővel burkolt  szerkezetre adott ajánlatot 
nettó 45.000.—Ft/méter  áron. 
Ezt követően a  napirendhez kapcsolódóan Somogyi Béla polgármester szavazásra 
bocsátja a fekvőrendőr építésével kapcsolatos  határozati javaslatot, mely szerint az 
önkormányzat nem kíván fekvőrendőrt kihelyezni, s a már meglévő megrongálódottakat 
sem kívánja felújíttatni. A határozati javaslatot  a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi  határozatot hozta: 

87/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a településen az újonnan 
megépített aszfaltos utakra nem épít „fekvőrendőr”-t, 
valamint a már meglévő, megrongálódott 
fekvőrendőröket sem újítja fel. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő:  30 nap 

 

17./ Döntéshozatal lízingszerződés megkötéséhez 
  Előadó: Somogyi Béla polgármester 
  Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 

Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja  a testületet arról, hogy mielőtt  ez a javaslat 
elkészült   az alpolgármester úrral, valamint a  TEFÜSZ vezetővel komoly  tájékozódást  
végeztek a kommunális gépek terén. Mindenképpen azt tartották szem előtt, hogy minél 
több célt tudjanak vele elérni. Természetesen ez a kisgép a téli hó-eltakarítást nem  
oldaná meg, ettől függetlenül a javaslatban szereplő gép tűnt minden tekintetben a 
legjobbnak. 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés,  vélemény nem volt,  Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a kommunális munkagép beszerzésről szóló  
határozati javaslatot,  melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi  határozatot hozta: 

88/2011. (05.12.) sz. Kt. határozat  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Antonio Carraro Country 4400 
traktor és a hozzákapcsolódó kiegészítő 
eszközök beszerzésével az Agrolánc Kft.-től, 
összesen 6 000 000,- Ft + áfa összegben 
egyetért, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt a CIB 
Lízing Csoporttal a lízingszerződés aláírására az 
alábbi feltételekkel:  

- futamidő 48 hónap 
- induló törlesztés 1 200 000,- Ft + áfa 
- irányadó kamatláb: 1 havi BUBOR 
- maradványérték: 300 000Ft + áfa 

Határidő. azonnal 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
     Szatmári Attila jegyző 
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21. Szociális rendelet módosítása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Szatmári Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a jelenleg hatályos 
rendelet módosítása  azért szükséges, mert  a személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
igénybevételi szabályait, térítési díjait a Szociális és Családvédelmi Központ 
intézményvezetője jogosult megállapítani, természetesen a Gyál város rendeletének 
figyelembevételével. Ez a módosítás tulajdonképpen csak eljárási jellegű. 
 
Somogyi Béla polgármester  mivel a  napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés,  
vélemény nem volt,   szavazásra bocsátja a  szociális ellátásokról és a gyermekvédelem 
helyi szabályairól szóló 1/2006./II.13./sz. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet,  melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az 
alábbi  rendeletet megalkotta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete megalkotta a  

15/2011./V.19./ számú rendeletét 
A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem 
helyi szabályairól szóló 1/2006./II.13. sz. 
rendelet módosításáról. 
 

 
19./ Előterjesztés köztisztviselői álláshely fenntartására 

  Előadó: Szatmári Attila jegyző 
       
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestület jegyzőkönyvéhez. 

 
Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsátja a köztisztviselői álláshely fenntartására  
vonatkozó határozati javaslatot,  melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi  határozatot hozta: 
 

89/2011.(V.19.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. 
július 1-től – 2011. december 31. napjáig egy fő főállású 
köztisztviselői álláshelyet továbbra is biztosítja a 
Polgármesteri Hivatal részére, a pályázati munkák során 
adódó célfeladatok ellátására.  
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2011. december 31. 
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20./ Egyebek 
        „Western” lovas-tanya kialakításához területvásárlási kérelem  
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester  ismerteti a   „fogathajtó pálya” területére vonatkozó vételi, 
illetve bérleti ajánlatot. 
Józsa László települési képviselő véleménye szerint az ötletet tárt karokkal kell fogadni.  
Az idegenforgalom szempontjából is jelentős dolognak tartja. A maga részéről 
mindenképpen támogatja a kérést, s javasolja, hogy ne húzza a testület az időt, hanem 
minél előbb vegye fel a kapcsolatot a kérelmezővel, nehogy más helyszínt találjon. 
Rácz Zsolt települési képviselő  mindenképpen támogatandónak tartja a kérést, azonban 
az árban javasol 1 millió forintot megállapítani.  
 
A napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés,  vélemény nem volt,  Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a   fogathajtó pályára vonatkozó   határozati 
javaslatot,  melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az 
alábbi  határozatot hozta: 

90/2011.(V.19.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a „fogathajtó-pálya” 1 hektárnyi területére 
érkezett vételi ajánlatot megismerte. Az eladással és a 
tervezett  „Western lovastanya” megvalósításával  
egyetért. 
A  Képviselőtestület az eladási árat 1 millió forintban 
határozza meg, valamint kiköti azt is, hogy a 
telekalakítással járó költségeket a vevő viseli. A 
Képviselőtestület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert arra, hogy  a döntésről a tárgyalásokat 
kezdje meg,  majd ezt követően a szerződést írja alá. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

   
Napirend után 

 
További hozzászólás vélemény nem volt, így a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Szatmáriné dr. Drahos Ildikó  képviselő személyében, melyet  9 igen szavazattal 
a Képviselőtestület elfogadott.  
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 

 
Kmf. 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                          polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő:                  Szatmáriné Dr. Drahos Ildikó 
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