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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. december 08-i soros ülésén 

 
 
 

Testületi ülés helye: Bugyi Vadászkastély Vadászterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
             Török Anita – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető  
              

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket,  
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából 8 fő jelen van.  
 
 Somogyi  Béla polgármester úr kérdést intézett a képviselő testület tagjai felé arra 
vonatkozóan, hogy   új napirendi pont felvételét kéri-e valaki? 
 
Bak Károlyné települési képviselő: Jelezte, hogy az egyebek napirendi pontnál szeretne 
lakossági megkeresést továbbítani a testület tagjai felé. 
A Polgármester úr az ülés napirendjét a meghívóban foglaltaknak, valamint a szóbeli 
kiegészítésnek megfelelően  elfogadásra  javasolja, s megállapítja,  hogy  azt 8 igen 
szavazattal  egyhangúlag a Képviselő - Testület elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Előterjesztés a 2012. évi szolgáltatási díjakról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

3. Temetőüzemeltető 2011. évi pénzügyi elszámolása, díjak megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Elkerülő út I. szakasz módosított kezelési tervének jóváhagyása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5. Ítélet szennyvíztelep bővítési tervéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

7. 2012. évi munkaterv 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
8. Előterjesztés súlykorlátozó rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

9. Egyebek  
 
 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a  lejárt idejű határozatok  végrehajtásáról a jegyzőkönyvhöz 
csatolva 

             
A két ülés között végzett  munkáról a tájékoztatót  Somogyi Béla polgármester szóban 
terjeszti a testület elé. E szerint az előző ülés óta eltelt időszakot elsősorban az évvégéhez 
kapcsolódó  feladatok képezték, így pl. részt vettek  a pénzügyi vezetővel az Értetek Veletek 
Alapítvány év végi rendezvényén. Sajnos az Alapítványnak a jövőre nézve nagyon rosszak a 
kilátásai.  A működés érdekében segítséget kértek Önkormányzatunktól is, valamint az 
országgyűlési képviselőt is megkeresték kérésükkel. Működésükhöz mindenképpen anyagi 
kiegészítés is szükséges lesz. 
Megtörtént a Beleznay kastély ünnepélyes átadása, mely nagyon örömteli esemény volt. A 
szervezők mindenképpen dicséretet érdemelnek.  
A TÁMOP pályázat helyszíni ellenőrzésére is sor került, melynél alapvetően minden rendben 
volt. Néhány hiányosság került felszínre, melynek pótlása folyamatban van.  



 4 

Megkezdődött az elkerülő út műszaki átadása is, melynek befejezése a jövő hétre várható.  A 
forgalomba-helyezési eljárás is elkezdődik, a végső határidő karácsony.  Ezen időpontig 
ideiglenesen vagy hiányosságokkal, de meg kell történnie a forgalomba helyezésnek.  
Az EU-s élelmiszerek szétosztásával kapcsolatos ellenőrzés volt az MVH részéről. Korábban 
ugyanezt a segélyezést vizsgálták már a vámosok is. Az MVH részéről az ellenőrzést végzők 
rendben találtak mindent, néhány hasznos tanácsot adtak a továbbiakra nézve.   
Sor került az immár hagyományossá vált üzleti partnertalálkozóra is, melyre azokat hívtuk 
meg, akik az év folyamán segítették munkánkat.  Köszönetet mondott az önkormányzat 
részéről  azoknak, akik  munkánkat segítették. Sajnos a vállalkozók a jövőre nézve 
borúlátóbbak, azt mondják, hogy elfogytak az ötletek, amelyekkel a vállalkozásokat 
megfelelő szinten tudják tartani. Nagyon jó érzés volt, amikor a partnerek gratuláltak az 
önkormányzatnak  munkájához. 
Örömteli eseményen vettek részt az alpolgármester úrral, ugyanis Németh Mihályné, a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója Arany János Pedagógiai Díjban részesült.  
A DAKÖV közgyűlése is megtartásra került, melyen a következő évi vízdíjakra tettek 
javaslatot.  
A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak év-búcsúztatójára került sor, melynek keretében 
színházlátogatáson vettek részt.  
A rendőrségi akciókkal kapcsolatban folyamatos tájékoztatón vett részt a polgármester úr. 
Elmondta, hogy 3 település azt tervezi, hogy a következő év januárjában egy kisebb akciót 
indítanak, s ezt követően mindent megtesznek annak érdekében, hogy folyamatosan érezzék 
a rendőrség jelenlétét a településeken. 
Megtörtént a KDV  részéről a hulladéklerakó rekultivációjának ellenőrzése. A 
növénytelepítésre márciusban kerül majd sor.  
A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat mikulás ünnepségén az alpolgármester úr vett 
részt. Szintén Ő vett részt a családi erőszakról a Szolgálat részéről tartott előadáson, mely 
elmondása szerint igen  hasznos volt. 
 
 
Mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával, valamint a két ülés között végzett 
munkával kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester úr 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy azt 8   igen szavazattal 
elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta: 
 

217/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a  két ülés között végzett munkáról, 
valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót (2011. 
november 24. – december 08.) elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Előterjesztés a 2012. évi szolgáltatási díjakról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a határozati 
javaslat már tartalmazza a bizottsági javaslatot.  
 
Mivel kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot a Zóna KFt-vel érvényben lévő 
üzemeltetési szerződés 3. számú mellékletében lévő díjakkal kapcsolatban, mellyel 
kapcsolatban a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
  
    218/2011. (XII.08.) sz. Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a Zóna Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   331,00,- Ft   529+143=672Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  156,90,- Ft   189+  51=240Ft/nap 
Ált Iskola ( diák; szociális ebéd): 280,49,- Ft   443+120=563Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,10 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a Remondis Dabas Kft. 2012. 
évtől alkalmazandó díjtételeit, s mivel ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény  nem volt, 
Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, mellyel kapcsolatban 
a Képviselőtestület  8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 
 

219/2011. (XII.08.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Remondis 
Dabas Kft. 2012. évtől alkalmazandó díjtételeket elfogadja: 
- kommunális jellegű szilárd vegyes hulladék bruttó 13 335,- Ft/t 
  (a hulladéklerakóba beszállítva) 
- kommunális jellegű szilárd vegyes hulladék bruttó 7 772,- Ft/m3   
  (a szolgáltató által beszállítva) 
- építési törmelék, sitt, föld    bruttó 4 572,- Ft/t 
  (a hulladéklerakóba beszállítva)   
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- építési törmelék, sitt, föld    bruttó 5 653,- Ft/m3 

  (a szolgáltató által beszállítva) 
- temetői zöldhulladék    bruttó 3 232,- Ft/t 
- hulladékkezelési díj      bruttó 19 284,-Ft/t 
- lomtalanítás      bruttó 17 315,-Ft/t 
- szelektív hulladékgyűjtés    bruttó8 235,Ft/konténer 

    
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert, hogy a Remondis Dabas Kft-vel az 
üzemeltetési szerződést 2012. évre vonatkozóan aláírja.  

 
   Határidő: 2011. december 31. 
   Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a szolgáltatási és adójellegű 
képviselő-testületi hatáskörben kivetett díjakat meghatározó egyes önkormányzati 
rendeletek módosítására vonatkozó javaslatot, melyet az Önkormányzat   8 igen szavazattal 
egyhangúlag  elfogadott, s megalkotta  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  31/2011. (10.09.) számú rendeletét 
 a szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben kivetett díjakat 

meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a  víz- és szennyvízcsatorna 
díjakra vonatkozó rendelet tervezetet, melyet a Képviselő testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s megalkotta   
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
32/2011. (XII. 09.) sz. rendeletét a 
víz és szennyvízcsatorna díjakról 

 
 
 

3. Temetőüzemeltető 2011. évi pénzügyi elszámolása, díjak megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
              Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a beszámolót a 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja. Mivel  az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, Somogyi Béla szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s 
az alábbi határozatot hozta:  
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                                          220/2011. (XII. 08) sz. Kt. határozata       

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szomorúfűz Bt (bugyi Táncsics M u.) temetőüzemeltetéséről szóló 
2011 évi beszámolóját megismerte.   
 
A beszámolóban feltüntetett 115.000,-+Áfa Ft többletüzemeltetés 
költségét az üzemeltető részére kifizeti. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határid ő: azonnal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló 21/2000./VI.15./ önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan, 
melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s megalkotta a  
  

33/2011. (XII.09.)  önkormányzati rendeletét 
a temetőkr ől és a temetkezési  tevékenységről szóló 21/2000. (VI.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 
 

4. Elkerülő út I. szakasz módosított kezelési tervének jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
             Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
             
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az előterjesztést  a 
Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja. Mivel  az előterjesztéssel 
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, Somogyi Béla szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s 
az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      221/2011.(XII.08.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a  Bugyi Nagyközséget elkerülő út I. szakaszára 
vonatkozó módosított kezelési tervet jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a kezeléssel 
összefüggő okiratok aláírására.   
A Képviselő-testület a 192/2011(XI. 24.) sz. határozatát 
visszavonja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: 30 nap 
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5. Ítélet szennyvíztelep bővítési tervéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
             Írásos előterjesztés  (bírósági ítélet) csatolva a képviselőtestületi ülés                        
             jegyzőkönyvéhez 
 
Képviselőtestület a bírósági eljárásról szóló tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
              
 

6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
            
Somogyi  Béla polgármester szóban kiegészíti az előterjesztés annyival, hogy mint azt már 
korábban a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolókor említette az Alapítvány 
komoly működési gondokkal küzd. Minden lehetőséget megragadnak, illetve minden 
lehetséges fórumon kérnek segítséget annak érdekében, hogy ezeknek a gyerekeknek  a 
jövőben is biztosítani tudják a rendszeres elfoglaltságot. Ennek megfelelően az étkezési 
támogatás is nagyon komoly segítséget jelent majd számukra.  
Mivel  az előterjesztéssel és a kiegészítéssel kapcsolatban több hozzászólás, vélemény, 
kérdés nem volt, a polgármester szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a 
Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           222./2011. (XII.08.) sz. Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 
2012. évben, a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást 
nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 Szatmári Attila jegyző 

 
 
 

7. 2012. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
             Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban a kiegészítés, vélemény, kérdés nem volt, a polgármester 
szavazásra bocsájtja a határozati javaslatot, melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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                                                                                    223/2011./XII.08./KT. sz. határozat 
                                                                                    
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  a 2012. évi munkatervét 
elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

 
 
 

8. Előterjesztés súlykorlátozó rendelet módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

             Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Szatmári Attila jegyző kiegészítette az írásos előterjesztést annyival, hogy az elkerülő út 
forgalomba helyezésével az Ürbői út és a Szőke tanya közötti rész letiltása szükséges, s az 
elkerülő útra irányítani a nagy teherbírású gépkocsikat annak érdekében, hogy így hagyják el 
a települést.  
 
Somogyi Béla polgármester elmondja, hogy az elkerülő útról a 6,5 tonna súllyal nem lehet 
bejönni a településre. A Batárhegy felől nincs tiltó tábla kihelyezve annak érdekében, hogy 
ez ne legyen lehetséges, ezért  ezt meg kell tenni. A temető melletti  földút csatlakozását 
csak a stop tábla védi, oda is ki kell tenni a 6,5 tonnás tiltó táblát.  
Biztos benne, hogy sok probléma lesz belőle ilyen üzemanyag árak mellett, hiszen senkinek 
sem mindegy az, hogy mekkora kerülőt kell majd megtennie.  
Nagyon oda kell majd figyelni, hiszen sajnos a Magyar Közút különböző indokok alapján 
kiadja a behajtási engedélyeket.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester javasolja, hogy a rendelet mellékletét képező 
felsorolásnál a 2 névtelen utcát névvel kell szerepeltetni. 
 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a behajtási engedélyek 
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 21/2004 (X. 18.) Ök rendelet módosításáról,  
melyet a Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s megalkotta   
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
34/2011. (XII.09.) sz. rendeletét a 

a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 21/2004 (X. 18.) 
Ök rendelet módosításáról 

 
 

9. Egyebek  
A migrációval kapcsolatos rendőrségi tájékoztató csatolva a képviselőtestületi ülés 
jegyzőkönyvéhez. 
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Ehhez kapcsolódóan Somogyi Béla polgármester ismerteti a Képviselőtestülettel azt, hogy a 
rendőrséggel heti egyeztetések voltak az ellenőrzések miatt. Úgy érzi, hogy eredményes volt, 
természetesen ezt a jövőben is folytatni szükséges valamilyen szinten. Az előzetes 
elképzelések szerint az ÁNTSZ is részt fog venni az ellenőrzésekben. 
Elmondta még, hogy Rózsa Sándor megdicsérte a település mezőőreit, akik egy 
locsolómotorok lopására szakosodott bandát buktattak le. Egyébként az ilyen jellegű 
tevékenységek látványosan lecsökkentek az elmúlt időszakban . 

 
Bak Károlyné települési képviselő  elmondta, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá, 
melyben azt hiányolták, hogy azon haláleseteknél, amikor az elhunyt egyik egyházhoz sem 
tartozik, nem lehet méltóképpen közzé tenni. Erre kellene valamilyen megoldást találni. 
 
Somogyi Béla polgármester javasolja, hogy addig, amíg más megoldást nem talál az 
önkormányzat, addig  áthidalásként megfelel a Polgármesteri Hivatal kapujára kihelyezett 
zárt hirdetőtábla.   
 
Józsa László települési képviselő, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
beszámolt arról a rövid időszakról, amely az intézmény megnyitása óta eltelt. A tapasztalat 
az, hogy a látogatók élnek a szép környezet adta lehetőséggel, s gyakorlatilag kora délutántól 
este 8 óráig  ott tartózkodnak. Nagyon sok iskolás gyerek az iskola után beül, s ott írja meg a 
házifeladatát.  Ezen rövid  idő alatt az is megállapítható, hogy a hosszabbított nyitva tartás a 
könyvtár látogatóira is jó hatással van. Több a látogató.  Egy problémát folyamatos 
odafigyeléssel tudnak csak kezelni, s ez az egymásból nyíló helyiségek  kezelése. Nagyon 
nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy az egymásba nyíló  helyiségekben úgy szervezni a 
programokat, hogy azok egymás számára ne legyenek zavaróak. 
              
 
További  hozzászólás, vélemény nem volt Somogyi Béla polgármester  javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőkre Bálintné Balogh Mária és Szatmáriné dr. Drahos lIdikó   képviselő 
személyében, mely   javaslatot  a képviselőtestület 8    igen szavazattal  egyhangúlag  
elfogadta. 
 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
Somogyi Béla                                                           Szatmári Attila 

                            polgármester                                                                  jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 

 
 
Bálintné Balogh Mária        Szatmáriné dr. Drahos Ildikó 
 


