
 1 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. augusztus 04-i rendkívüli ülésén 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 

Hozott határozatok: 131/2011. (VIII.04.) - től                       
                                      148/2011. (VIII.04.) - ig  
Hozott rendeletek: 17/2011. (VIII.08.) 
            18/2011. (VIII.08.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 2 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. augusztus 04-i rendkívüli 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 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 9 fő.  

 
A Polgármester úr az ülés napirendjét a telefonon történt meghívás szerint javasolja és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

1. 2011. évi helyi kitüntető díjak adományozása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Kistérségi megállapodás módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Bugyi-Czanikürbő területrendezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Vodafon átjátszótorony szerződésének felülvizsgálata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Telenor átjátszótorony szerződésének felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
6. Döntéshozatal Hulladékgyűjtő-udvar területének vagyonkezelésbe vételéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Művészetoktatási Pedagógiai Program és helyi tanterv elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
8. Kazinczy Ferenc Iskola Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 



 3 

9. Előterjesztés Bugyi Czanik Ürbő ivóvízhálózatának felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
10. Előterjesztés 090/84 hrsz-ú terület mentességi ügyére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Településrendezési Terv módosítás elfogadása 
Hunland Trade Kft és Rácz Tibor kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

Napirend előtt 
 
Somogyi Béla polgármester: A kitüntető díjak adományozása c. napirend megtárgyalása 
előtt szeretné megdicsérni Pádár János körzeti megbízottat, valamint Szabó László mezőőrt, 
mert a közelmúltban rézlopást akadályoztak meg a Cemex Kft.-nél.  
Másik köszönet Kasza Sándort és Társát illeti, akik felajánlották, hogy ingyen lefestetik a 
rendőrség kerítését. A munkát megcsinálták, ezúton is köszöni a munkájukat.  
 

Napirend tárgyalása 
 

1. 2010. évi helyi kitüntető díjak adományozása 
 

Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy a 2011. évi helyi 
kitüntető díjakra sok javaslat érkezett. Ezt követően ismerteti a Kulturális és Ügyrendi 
Bizottság javaslatát. A bizottság tagjai az Énekes Sándor díjra és a Bugyi Nagyközség 
Sportjáért díjra egyaránt mindkét jelöltnek javasolják a kitüntető díj megítélést, de ehhez 
szükséges a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosítása.  
A rendelet 14. §. (7) bekezdése értelmében a Bugyi Nagyközség Díszpolgára cím a Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”, valamint „Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj” 
kitüntető elismerésből évente egy adományozható.  
 
Ezt követően a Testület zárt ülés keretében tárgyalta a kitüntető díjak adományozását. 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy mindkét díjra mindkét személy megérdemli 
az adományozást, javasolja, hogy 2011.-ben két „Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj”-at és két 
Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at adjanak ki. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség 
Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet módosítását, mely 2011. évben két „Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj”-at 
adományoz és megállapítja, hogy 3 igen és 6 nem szavazattal a rendeletmódosítást 
elutasította a testület.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség 
Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet módosítását, mely 2011. évben két Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes 
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Sándor Díj” adományozásáról és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a rendeletmódosítást 
elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 17/2011. (VIII. 08.) sz. rendeletét a 16/2005. (VI.13.) 
Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
módosítására. 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Bugyi Nagyközség Sportjáért díjról 
szóló rendelettervezetet és megállapította, hogy 3 igen és 6 nem szavazattal a 
rendeletmódosítást elutasította a testület, így 2011. évben egy személy részére kerül díj 
odaítélés.  
 
Az önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalta a 2011. évben adományozásra kerülő helyi 
kitüntető díjakra érkezett javaslatokat és az alábbiak szerint döntött: 
 
Szabó István Dezsőné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

131/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at 
adományoz Szabó István Dezsőné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 

 
Andó János kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

132/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at 
adományoz Andó János részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 
 

Huber Erika személyére szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

133/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben Bugyi 
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Nagyközség Kultúrájáért „Osváth László Díj”-at 
adományoz Huber Erika részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 

 
Kara Józsefné résére szóló határozati javaslatot hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

134/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben Bugyi 
Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes 
Díj”-at adományoz Kara Józsefné Pap Piroska 
részére. 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 

 
Zathureczky Zsolt részére szóló határozati javaslatot 8 igen és 1 tartózkodási szavazattal 
elfogadta a testület.  

135/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben „Bugyi 
Nagyközség Sportjáért Díj”-at adományoz 
Zathureczky Zsolt részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 

 
Bai Miklósné részére szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

136/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben „Bugyi 
Nagyközség Közbiztonságáért Díj”-at adományoz 
Bai Miklósné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 
 
 

Gál Gábor részére szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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137/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2011-ben „Az Év 
Vállalkozója Díj”-at adományoz Gál Gábor 
részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 20. 

 

2. Kistérségi megállapodás módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy csak formai változásról van szó, a 
megállapodás szabályaihoz hozzá kell vezetni a változásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

138/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának 
előterjesztés szerinti módosításait, és a jelen határozat 
meghozatalát segítő előterjesztés 1 számú melléklete szerint 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás 
kiadásához hozzájárul. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
3. Bugyi-Czanikürbő területrendezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Fél éve tárgyalás folyik a Wixoon Kft.-vel, hogy milyen áron 
kapja vissza az Önkormányzat a Czanikürbői közterületeket, melyekért először 10 millió 
forintot kért a Kft., majd csereterületet. Az önkormányzat közölte, hogy nem tud érte fizetni, 
esetleg azokat a költségeket téríti meg, amelyek a telekalakítás során keletkeztek. Ez az 
összeg 400.000 Ft + Áfa-t jelent, amelyet javasol elfogadni a testületnek. A Kft. azt az erdőt is 
el szeretné adni, amin a víztorony áll, de az önkormányzatnak nincs rá szüksége. Az eladó 
attól tart, hogy a leendő vevő nem tart igényt a toronyra, el kell távolítani, aminek költségeit 
ebben az esetben az Önkormányzatnak kell megtéríteni. Az ajánlatot korrektnek tartja, úgy 
gondolja, alá kell írni az adásvételi szerződést.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

139/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 0998/27 hrsz-ú 1 ha 6513 m2 nagyságú major, út területet 
400.000,-Ft+Áfa, azaz Négyszázezer forint + áfa vételárért  a WIXOON 
Kft ( 1161 Bp Batthyány Lajos út 4- képviseli: Báthory Gábor ügyvezető 
igazgató ) tulajdonostól megveszi az alábbi kikötés elfogadásával::  

 „Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy tudomása szerint az ingatlannal, 
illetőleg annak területrészével kapcsolatban tulajdoni igényt kívánnak 
támasztani a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, elbirtoklás jogcímén, 
amely tájékoztatást a vevő tudomásul vesz. Ezen körülményre tekintettel 
szerződő felek megállapodnak abban, hogy az előbb írt tulajdoni igények 
kapcsán a vevő az eladóval szemben a Ptk. 369.§-ában és 370. §-ában 
szabályozott jogszavatossági igényt nem támaszt, így a szerződő felek 
kizárják különösen az alábbi jogok gyakorlását a vevő részéről: elállás, 
tehermentesítés követelése, vételár csökkentése, kártérítés követelése. 

A fentieket nem tekintve, az eladó szavatolja, hogy az ingatlanon 
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a vevő 
tulajdonszerzését, illetőleg a tulajdonjog és a használat gyakorlását 
korlátozná. Eladó szavatolja továbbá, hogy az ingatlan per-, teher-, 
igény- és szolgalommentes, illetve azt adó-, illeték-, és közüzemi vagy 
egyéb díjhátralék nem terheli.” 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

140/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 0998/13 hrsz-ú WIXOON Kft (1161 Bp Batthyány Lajos út 4) 
tulajdonában lévő területet érintően az alábbi tartalommal megállapodást 
köt a tulajdonossal: 

• Az ingatlannak a tulajdonos által történő elidegenítése, vagy saját 
céljára történő hasznosítása esetén a kötelezett a tulajdonos ez 
irányú írásban történt felhívására, a felhívás kézhezvételétől 
számított 1 (egy) éven belül az ingatlanon lévő vízművet, az ahhoz 
kapcsolódó felépítményeket és műtárgyakat elbontja. A bontási 
munkálatok valamennyi költsége az Önkormányzatot terheli. 



 8 

 
• A megjelölt ingatlanon található vízművet, az ahhoz kapcsolódó 

felépítményeket és műtárgyakat az Önkormányzat a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény 8. §-ának (4) bekezdésében 
meghatározott kötelezően ellátandó feladatinak megvalósítása, így a 
lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében ingyenesen 
használja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Vodafone átjátszó-torony szerződésének felülvizsgálata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A Vodafone utolsó ajánlata szerint, nem szeretné a szolgáltató 
az árindex-állást érvényesíteni, majd csak öt év múlva szeretne erre visszatérni. Nem javasolja 
a Testületnek a szerződés elfogadását, úgy gondolja, a Vodafone a többi szolgáltatóval is 
kapcsolatban van, tudja a bérleti árakat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

141/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. részére bérbe adja a 
3715 hrsz. alatti, az Új utcából megközelíthető vízmű-telep 
meghatározott részét, állomás telepítése és üzemeltetése céljából 

2) A bérlet 2011. évtől meghatározott időtartamra 2019. december 
31. napjáig szól az alábbi feltételekkel: 

• A korábban kötött szerződés alapján 
megállapított 2011 évre eső összege 1.126.782,- Ft, azaz egymillió 
- egyszázhuszonhatezer - hétszáznyolcvankettőezer forint 
változatlanul fennmaradna, 

• A szerződéses teljes időtartamára az 
árindexálás a fogyasztói árindex mértékének megfelelően 
továbbra is kerüljön érvényesítésre, 

• további 7,5 év szerződéshosszabbítási 
opció elfogadása esetén. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
szerződés aláírására. 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Telenor átjátszótorony szerződésének felülvizsgálata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elfogadta a Telenor az önkormányzat ajánlatát, de szeretnék 
meghosszabbítani további öt év opcióval, vagy ellenkező esetben széljeggyel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

142/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Telenor Magyarország Zrt. részére bérbe adja a 3715 hrsz. alatti, az Új 
utcából megközelíthető vízműtelep meghatározott részét, állomás telepítése 
és üzemeltetése céljából. 

A bérleti szerződést 20 év meghatározott időtartamra kötik az alábbi 
feltételekkel: 

• Az első 15 év időszakra eső egyösszegű 10.000.000,-Ft, azaz Tízmillió forint 
+ Áfa bérleti díj összegét Telenor Magyarország Zrt. a szerződés 
megkötését követő 15 napon belül az Önkormányzat részre kifizeti, 

• A 16. évtől – 20. év időtartamig  1.000.000,-Ft+Áfa/év bérleti díj kerül 
megállapításra, 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: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
6. Döntéshozatal Hulladékgyűjt ő-udvar területének vagyonkezelésbe 

vételéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Jó hírt kapott az önkormányzat, újabb Uniós forráshoz jutott a 
társulás. 12 milliárd forintot nyert a társulás új hulladékgyűjtők megépítésére. A területhez a 
használónak földhasználati jogot kell biztosítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

143/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a bugyi 
01161/113 hrsz.-ú földterület tulajdonosa, hulladékudvar megépítése és 
üzemeltetése céljából földhasználati jogot létesít a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás számára a határozat 
mellékletét képező megállapodásban foglaltaknak megfelelően. 
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást elfogadja 
és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
7. Művészetoktatási Pedagógiai Program és helyi tanterv elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Németh Mihályné intézményvezető: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 310/2011. sz. 
rendelete alapján kellett a pedagógiai programot felülvizsgálni, illetve elfogadtatni. Ettől a 
tanévtől más elnevezéssel indulnak a tanszakok, akik már korábban megkezdték 
tanulmányaikat, ők a régi elnevezéssel folytatják a tanszakokat, melyek közül kikerült a 
szintetizátor, de vannak újabbak, amelyek bekerültek. 
 
Józsa László képviselő: Elfogadásra javasolja a szakértői véleménnyel támogatott tantervet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

144/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapfokú művészetoktatás 
Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
 

8. Kazinczy Ferenc Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Németh Mihályné intézményvezető: A tanszakok nevének változása miatt van szükség az 
alapító okirat módosítására.    
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

145/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának – 
előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt – módosítását 
elfogadja. 
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2.) Felhatalmazza a polgármestert, hogy a néptánc, zongora, 
gitár, hegedű és fúvós hangszerek tanszakokra 
vonatkozóan Volly István Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartójával az együttműködési 
megállapodást megkösse, melyben a fenti művészeti 
tanszakok vonatkozásában kihelyezett tagintézménye 
lenne a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
1. SZ. MELLÉKLET:  ALAPÍTO OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA  
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §-a, a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 37. §-a, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88-94.§-ai, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet 8-16. §-ai alapján 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
1. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„.5. A költségvetési szerv tevékenységei, évfolyamainak száma: 

Szakágazat száma és megnevezése: 
   852010  Alapfokú Oktatás 

 
      A) Alaptevékenysége: Biztosítja az alapfokú oktatás keretén belül: 

a. Általános iskolai nevelést és oktatást 1-8. évfolyamon nappali tagozatos 
oktatás keretében. 

 
b. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését, oktatását: 

• Az illetékes szakértői bizottság által javasolt többi tanulóval együtt 
nevelhető enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos (testi, 
érzékszervi) gyermekek, tanulók különleges gondozás keretében 
nyújtott ellátását, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált 
oktatását és nevelését. 

• A tanulásban akadályozott (enyhe fokban sérült), értelmileg 
akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek szegregált 
nevelési, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és 
rehabilitációs ellátását. 
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• A pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelésben, tanulásban tartósan és 
súlyosan akadályozott és veszélyeztetett gyermekek integrált 
nevelését, pedagógiai és egészségügyi célú habilitációs és 
rehabilitációs ellátását (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, iskolai 
készségek kevert zavara, figyelem zavar, gyermekkori autizmus), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel, vagy annak 
veszélyeztetettségével küzdő gyermekek preventív ellátását, 
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját és rehabilitációját. 

• A megismerő funkció, vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okokra visszavezethető, vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
ellátását. 

c.   Felkészíti a tanulókat a középfokú továbbtanulásra. 
d.   Alapfokú művészetoktatást végez 
      A művészetoktatásra felvehető maximális tanulólétszám: 200 fő 
 

• ZENEMŰVÉSZETI ÁG, Népzene 
 - Pengetős tanszak 

                                          - Kamarazene tanszak 
                                          - Zeneismeret tanszak 

 
• KÉPZŐ ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG  

- Képzőművészeti tanszak 
                       - Fém és zománcműves tanszak                
                       - Szobrászat és kerámia tanszak 
                       - Grafika és festészet tanszak 

 
• SZÍNMŰVÉSZETI–BÁBM ŰVÉSZETI ÁG  

- Színjáték tanszak 
                                          - Bábjáték tanszak 
 
 

Előképző évfolyamokon: 1-2 évfolyamon, alapfokú évfolyamokon: 1-6. 
évfolyamon folyik művészeti nevelés és oktatás. 
Pest Megye Főjegyzője 25/1759/99.Ö. számon vette jegyzékbe. 
 

e. Biztosítja a szervezett étkeztetést, a napközis ellátást és a tanulószobát. 
 

B) Az alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységek: 
� Biztosítja a mindennapos testedzést és a rászoruló diákok számára a 

gyógytestnevelést. 
� A helyi pedagógiai programban kiemelten kezeli a népi kultúra 

ápolását. 
� Számítástechnika szakosított programot biztosít a 3-8. osztályosok 

részére. 
� Az idegen nyelv oktatásának lehetőségét biztosítja az 1. évfolyamtól, 

felső tagozaton emelt óraszámban. 
� Biztosítja a hátrányos helyzetű tanulók korrepetálását, a képességek 

fejlesztését és a tehetséggondozást. 
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� Családi és személyi indokoltság esetén logopédiai és pszichológiai 
szakrendelést biztosít. 

Szakfeladatok: 
• 801214   Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás 
• 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai 

nevelése, oktatása 
• 801313   Alapfokú művészetoktatás 
• 805113   Napközi otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) 
• 552323   Iskolai intézményi közétkeztetés 

 
2011. szeptember 1-jétől hatályos szakfeladatok: 
Szakfeladatok: 

 
8520 Alapfokú oktatás 
 85201  Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
 852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.  
   évfolyam) 
 852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
    nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
 85202  Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
 852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
    évfolyam) 
 852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű  
   nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
 85203  Alapfokú művészetoktatás 
         852032              Képző és Iparművészeti ágban:  
                                   (1-8. évfolyam)/előképző 1-2., alapfok 1-6./ 
                                   Színművészeti- Bábművészeti ágban:  
                                   (1-8. évfolyam) /előképző 1-2., alapfok 1-6./  
         852031  Zeneművészeti ágban                                    
                                   (1-8. évfolyam)/előképző 1-2., alapfok 1-6. 
 85591  Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 
 855911  Általános iskolai napközi otthonos nevelés 
 855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
 855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
 855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
 931204  Iskolai, diáksport-sport tevékenység és támogatása      

 
562913 Iskolai intézményi közétkeztetés 

Kiegészítő tevékenység szakfeladata: 
 
 856013  Fejlesztő felkészítés     
Záradék: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete alapító okirat módosítását 
145/2011(VIII. 04.) sz.  határozattal jóváhagyta. 

 
Bugyi, 2011. augusztus 05 
 
                              Somogyi Béla             Szatmári Attila  
                                polgármester                                                 jegyző 
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9. Előterjesztés Bugyi Czanik Ürbő ivóvízhálózatának felújítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Egy korábbi döntés arról szólt, hogy maximum 8 millió 
forintért elvégeztetik a DAKÖV Kft-vel a vascsövek cseréjének felújítási munkáit és a 
vízóraaknák kiépítését. Az ajánlat 2009-es volt, ennek ellenére kértek újabb árajánlatot, ami 
olcsóbb, 6.2 millió forint + Áfa összegről szól. A munkát a DAKÖV Kft. érdekeltségén 
keresztül fogja a JSP 97 Kft. elvégezni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a műszaki tartalom változik –e az ár csökkenésével? 
 
Somogyi Béla polgármester: Ebben nem lesz változás, a tervnek megfelelően lesz elvégezve 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

146/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Czanik Ürbő 0998/27 hrsz-ú területén lévő 
ivóvízvíz hálózat felújítás kivitelezési munkáira  a JSP 97 Kft-
vel -székhely: 2366 Kakucs Fő u. 11- 6.200.000,-Ft+Áfa, azaz 
Hatmillió-kettőszázezer forint +áfa vállalkozási árral   a 
vállalkozási szerződést megköti.    
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
kivitelezési szerződés aláírására.  
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
125/2011 (VII. 04.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 90 nap 

 
 

10. Előterjesztés 090/84 hrsz-ú terület mentességi ügyére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Eladott az Önkormányzat 1.2 hektár területet, amelyet azért 
vásárolt meg a tulajdonos, mert pályázat útján lovardát szeretne megvalósítani. Az ügylet 
létrejött, kifizetésre került, mikor benyújtotta a terveket, kiderült, hogy nagyobb beépítési 
területet érint, mint amit a jelenlegi HÉSZ megenged. Szükséges lesz 15 %-ra megemelni a 
terület beépítésének nagyságát annak érdekében, hogy a vállalkozó megkezdhesse az 
engedélyek bekérését, majd a további munkákat.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

147/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Frankovics Gábor és Frankovics Zsuzsanna – 2340 Dunaharaszti 
Zöldfa u. 40. sz. alatti lakos részére a Bugyi 090/84 hrsz-ú 1 ha 
1488 m2 területén- kizárólag a határozat mellékletét képező 
helyszínrajzon feltüntetett építmények megvalósításának 
érdekében, abban foglalt mértékig – a Helyi Építési 
Szabályzatban a területre vonatkozó  beépítési % és 
területnagyságra vonatkozó előírás alóli eltérést  egyedi elbírálás 
útján engedélyezi max. 15%-kal. 

2) A határozat mellékletét képező helyszínrajzon feltüntetett 
építmények megvalósításának megfelelő övezeti besorolás Helyi 
Építési Szabályzaton, Szabályozási terven és 
Településszerkezeti terven a HÉSZ módosításakor kerüljön 
átvezetésre.   
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
 

11. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Településrendezési Terv módosítás 
elfogadása Hunland Trade Kft és Rácz Tibor kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: A határozatban az szerepel, hogy akkor fogadják el a 
módosításról szóló javaslatot, amikor a záróvélemény megérkezik, ami a mai napon 
megtörtént.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
148/2011.(VIII.04.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 229/2009 (XI.19.) Kt. sz. határozattal 
megállapított Településszerkezeti terve a következőképpen módosul: 
 

1. A 083/16 hrsz-ú, 2 ha területű, szántó művelési ágú telek tervezett Erdőterületből, 
Különleges terület – mezőgazdasági üzemi gazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kerül az 1. sz. melléklet szerint.  
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2. A  Biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében, a 090/69 hrsz-ú 2,39 ha területű 
szántó Általános mezőgazdasági területből Erdőterületbe kerül az 1. sz. melléklet 
szerint. 

3. A 103/2, illetve 103/6 hrsz-ú, Hunland-Trande Kft. tulajdonában lévő major-szarvasmarha 
telep bővítésére szolgáló 0100/6 hrsz-ú szántó Általános mezőgazdasági területből, 
0102 hrsz-ú saját használatú út egy része, illetve 0103/8 hrsz-ú legelő Korlátozott 
használatú mezőgazdasági területből Különleges terület – mezőgazdasági üzemi 
gazdasági területbe kerül a 2. sz. melléklet szerint. 

4. Ócsai út mentén, a bekötő út két oldalán elhelyezkedő 0100/1, 0103/43, 0103/44, 
0103/45 hrsz-ú telkek szántó Általános mezőgazdasági területből Különleges terület – 
mezőgazdasági üzemi gazdasági terület területfelhasználási egységbe kerülnek a 2. sz. 
melléklet szerint. 

5. A Biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében az Ócsai útról nyíló 0101/1 sz. 
bekötőút mindkét oldalán összesen 1,5 ha területű szántó művelési ágú Általános 
mezőgazdasági terület ill. kisebb részben Korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület Erdőterület területfelhasználási egységbe kerül a 2. sz. melléklet szerint. 

6. Az OTrT szerinti főút és vasútfejlesztés nyomvonala egy közlekedési folyosó 
nyomvonalaként az északabbra lévő nyomvonalon kerül feltüntetésre az érintett 
államigazgatási szervek egyetértése alapján a 3. sz. melléklet szerint. 

7. Jelen határozat az 1-3. sz. melléklettel együtt érvényes.  

 
Határidő: azonnal                                                                            
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 
A határozat elfogadását követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet 
módosításáról szóló tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 18/2011. (VIII.08.) sz. 
rendeletét Bugyi Nagyközség Helyi Építési 
Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 23/2009. 
(XI.24.) számú rendeletének módosítása 

 
 

Napirenden kívül 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Felhívja a Testület figyelmét, hogy javítani szükséges 
azokat a rendeleteket, melyek érintik a bizottságokat, mert össze lettek vonva a bizottságok, 
ezáltal megváltoztak a nevek, továbbá javasolja, hogy a kitüntető díjak adományozásáról a 
Kulturális és Ügyrendi Bizottság tárgyaljon a jövőben, ne legyenek szétbontva külön 
bizottságokra. Ennek érdekében az a véleménye, hogy a bizottság vizsgálja felül a rendeletet 
és ennek megfelelően aktualizálja a változásokat.   
 



 17 

 
További napirend a rendkívüli ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére Csizmadi László 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: 
 

 
    Bálintné Balogh Mária 


