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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. február 10-i soros ülésén 

 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
  Bálint Dezsőné – Napközi Otthonos Óvoda vezetője 
  Németh Mihályné – Intézményvezető 
  Dr. Benedek József – Belső ellenőr 
  Szabó László – mezőőr 
  Földvári Imréné – Közterület-felügyelő 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 7 fő, majd 
felkéri Józsa László képviselőt, hogy adjon tájékoztatást a vagyonnyilatkozatok leadásáról.  
 
Józsa László képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
vagyonnyilatkozatokat mindenki a törvényességi határidőn belül leadta, így teljes jogú 
tagként vesz részt az ülésen. 
 
Somogyi Béla - polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására az alábbi 
kiegészítéssel:  
 
8. napirendet (Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét) akkor tárgyalják, amikor 
megérkezik dr. Benedek József könyvvizsgáló.  

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

 
A Polgármester úr a soros ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítéssel 
javasolja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
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1. Beszámoló a közterület-felügyelet 2010. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
2. Beszámoló a mezőőrök 2010. évi tevékenységéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

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

határozatokról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzat szociális rendeletének felülvizsgálatához 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Előterjesztés a Családi események szolgáltatási díjairól 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet előirányzat-

módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
7. Előterjesztés az Önkormányzat Gazdasági Programjának megalkotására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
8. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletéhez 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
9. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
10. Kérelem építési telek cseréjére vonatkozóan 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
11. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
12. Közútkezelői hozzájárulási kérelem 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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13. Törvényességi észrevétel 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

14. Széchenyi tér 5. közös költség emelése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
15. Felsőványi tanyaeladási határozat módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

16. Egyebek 
17.  
- „Tavaszi nagytakarítás”- ról  
- Szobor helyszínéről 
- Hozzájárulás kérése pályázati lehetőségekről – Józsa László 
- Honvédség területe – Nagy Péter 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

 
 

1. Beszámoló a közterület-felügyelet 2010. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megkérdezi a Közterület-felügyelőt, hogy szeretné-e 
kiegészíteni a beszámolót?  
 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: Kiegészíteni nem szeretné, de szívesen válaszol a 
felmerülő kérdésekre.  
 
Bak Károlyné képviselő: Azt tapasztalja, hogy a Fő tér közelében a kerékpárosok nem veszik 
figyelembe, hogy van kerékpár-út, a legtöbben a páratlan oldalon közlekednek. Felhívást kell 
tenni a helyi újságba, hogy kötelező a kerékpár-út használata.  
Érdeklődik, hogy a Katolikus templom miért nincs kivilágítva? Takarékossági szempontból, 
vagy más oka van? 
 
Somogyi Béla polgármester. Elmondja, hogy (lakossági kezdeményezésre) egy korábbi 
testületi döntés óta a díszkivilágítás nincs felkapcsolva, a Beleznay kastély sincs kivilágítva.  
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Csizmadi László képviselő, így a testület 

létszáma 8 fő.  

 
Bak Károlyné képviselő: A Katolikus templom épületének kapcsán megemlíti, hogy nagyon 
repedezik a fal, amire megoldás lehetne, hogy a sebességet 30 km/h –ra kellene a Teleki 
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úton csökkenteni. Amikor a teherautók mennek az úton, remegnek a falak, potyog a vakolat. 
Statikussal szeretnék felméretni, hogy mi az oka az épület romlásának, van-e köze a 
teherautó-forgalomnak?  
 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: A rendőrségtől már érkezett egy kérés, hogy 
figyelmeztesse a kerékpárosokat arra, hogy használják a megépült kerékpárutat. Azt látja, 
hogy a gyerekek használják szabálytalanul a járdát, akiknek meg kell tanítani a kerékpárút 
használatát.   
 
Józsa László képviselő: Már két újságban közzé lett téve a kerékpárút használata, de ígéretet 
tesz, hogy a következő újságban újra írnak erre vonatkozó cikket.   
 
Somogyi Béla polgármester: A sebességhatár csökkentését nem tartja megfelelőnek, mivel 
azt a teherautósok sem tartanák be. Az út minősége az útépítés után kifogástalan lett, 
megoldást már csak az elkerülő-út elkészülése jelentene.  
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

16/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2010. évi Közterület-felügyelet 
munkájáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Beszámoló a mezőőrök 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A mai nap folyamán volt az NVH-tól a mezőőrök 
szakmai ellenőrzése, melyet mintának állítottak mind szervezetében, mind működésében a 
környező településeknek.   
 
Szabó László mezőőr: Az is elhangzott, hogy kevés az a konstruktív Önkormányzat, aki ilyen 
módon megbecsüli a mezőőri szolgáltatást.  
 
Csizmadi László képviselő: Az az információ jutott tudomására, hogy Dabason elszaporodtak 
a gépjárműlopások, ezért kéri a mezőőröket is, hogy figyeljenek erre is a községben, hogy 
megelőzzék az efféle problémát.  
 
Szabó László mezőőr: Tudomása van róla, hogy autólopások vannak, Bugyin is próbálkoztak 
egy autó ellopásával a Beleznay Református Iskola parkolójában. Fokozottabban fognak 
figyelni a belterületeken is.  
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További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

17/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Mezőőri szolgálat 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester beszámolója  
 
 

- A Pro Régió ellenőrzést tartott a kerékpárút elszámolása kapcsán. Dicséretet kaptak a 
Hivatal dolgozói a kifogástalan munkáért, mindössze egy hiánypótlást kértek a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatban.  

- Az elkerülő úttal kapcsolatban volt megbeszélés a Pest Megyei Közgyűlés elnökénél 
annak érdekében, hogy a régészet ügyében tárgyaljon. Amennyiben szükséges a 
régészeti feltárás, akkor az Önkormányzatnak határozottan kell fellépni, hogy valaki 
pénzt is biztosítson hozzá. Kérte, hogy rövid időn belül újra végezzenek szakmai 
vizsgálatot,, hogy valóban szükséges –e a feltárás. Amennyiben szükséges, a 2011-es 
évben nem készül el az út, más esetben rövid időn belül át lehet adni a forgalomnak.  

- Török Edinával egy konferencián vett részt, megismerték az új Széchenyi terv és a 
Vidékfejlesztési pályázatok lehetőségét. Március 01-én nyílnak meg az erre vonatközó 
pályázati lehetőségek, amelyek jelenleg még a társadalmi vita szakaszában tart. 

- Február 17-én csütörtökön 15 település Önkormányzatát és vállalkozóját hívják össze 
a Forster Kastélyba, ahol az M27 Absolvó pályázatíró céggel közösen tart az 
Önkormányzat konferenciát. Be fogják mutatni a Széchenyi terv és a Vidékfejlesztési 
pályázatok adta lehetőségeket.  

- Megbeszélés volt a Településközpont kialakításával kapcsolatban a Művelődési 
házban, ahol tapasztalható volt, hogy a munka folyik. Szó volt arról, hogy az NVH-hoz 
beadott pályázatok lassan érnek révbe, ilyen pályázat pl. a Beleznay kastély belső 
felújítására beadott pályázat is.   

- Tárgyalást folytatott a Telenor Kft. vezetőjével a toronybérlet díjáról, Megegyezni 
nem sikerült, a következő bizottsági ülésre meghívja a vezetőt, hogy mondja el 
álláspontját. 
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- Véget ért Ürbőpusztán a Kolos Agro Kft. felszámolása, melyet a Wixxon Kft. vásárolt 
meg. Továbbra is libatenyésztést fognak végezni. A korábbi tárgyalásokat követve a 
közterületeket, az ivóvíz-kutat és a hozzá tartozó víztornyot nem ingyen szeretnék 
visszaadni az Önkormányzatnak. 

- A Gazdakör vezetőjével volt megbeszélése, mert a jövőben szétosztásra kerülnek az 
állami földek és tárgyalni fognak a Nemzeti Földalap képviselőjével, hogy a jövőben 
hogyan lehet kisebb csomagokat bérletbe, vagy megvásárlásra kiírni. Szeretné, ha a 
megbeszélésre már egységes vélemények alakulnának ki, nem pedig vitába torkollna.  

 
 
Csizmadi László képviselő: Az elkerülő-út mentén azt látja, hogy mossa a víz az oldalát.  

 
 

Somogyi Béla polgármester: Az út oldala az ősszel be lett vetve fűmaggal, de nem tudott 
kihajtani. Egyes részeken geotexil hálót is lefektettek, de egyes szakaszokon nem volt rá 
lehetőség, hogy ezt megvalósítsák, de garanciában pótolni fogják a munkát.   
 
Szabó Gábor László képviselő: Azt olvassa a lejárt határidejű határozatoknál, hogy a 
bezárt telkek ügyében egy lakóval még megállapodás készül. Érdeklődik, hogy lehet-e 
erről bővebben tájékoztatást kapni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Egy család lenyúló telkéről van szó, amit az új telekalakítás 
keresztbe vágott volna és a tulajdonos ezzel nem értett egyet. Azt mondta, csak úgy tart 
igényt a két telekre, hogy az az egyik a kert végében lesz kialakítva, ahol most is van. Egy 
műszakis kolléga a napokban kiment és megmutatta hogy fog kinézni a jövőben és 
elmagyarázta, hogy hozzá lesz igazítva a mellette lévő 6-7 telek is, így a megállapodás 
megtörtént. Egy fővel nem sikerült megállapodásra jutni, ha a végén vele sem sikerül, 
akkor az Önkormányzat eláll a szándékától.  

 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

18/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatokról (2011. január 11. – 2011. február 
10.), valamint a két ülés között végzett munkáról 
szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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4. Előterjesztés az Önkormányzat szociális rendeletének 
felülvizsgálatához 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos változtatások 
indokolják, hogy a rendelet módosítani kell.  
 
Szatmári Attila jegyző: A rendeletben módosításra kerül, hogy a közmunkások esetében a 
saját ingatlanán is rendet kell tartani, mert ez megszüntető ok lehet a bérpótló juttatásban 
részesülőknél. 
Továbbá módosítani szükséges a rendeletben az ápolási díj összegét Önkormányzati hatáskör 
esetén az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-ára. 
 
Józsa László képviselő: Amikor a rendelet életbe lép és el kell dönteni, hogy az ingatlan 
környezete megfelel-e a rendeletnek, akkor ki fog kimenni és ellenőrizni, továbbá mennyi 
többletmunkát fog ez eredményezni?  
 
Szatmári Attila jegyző: Mivel a közterület-felügyelő napi szinten járja a településrészeket és 
ahol rendetlenséget tapasztal, azt jelzi az Önkormányzat felé. Azon személyek esetében, akik 
bérpótló juttatásban részesülnek és rendezetlen a lakókörnyezetük, felszólítást kapnak, hogy 
tartsák rendbe az ingatlanukat, majd ha ennek a felszólításnak sem tesznek eleget, akkor 
jelenti a megszűntetést.  
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 2/2011. (II.15.) sz. rendeletét a szociális ellátásokról 
és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  (II. 13.) 
számú rendelet módosítására 

 
5. Előterjesztés a Családi események szolgáltatási díjairól 

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

 
Szatmári Attila jegyző: A rendelet törzsét a 2008-ban elfogadott önkormányzati rendelet 
képezi, változás annyi van, hogy le kellett szabályozni az eljárási rendet (kérelmet kell 
benyújtani, engedélyezni, mit és hol kell befizetni). A díjak összegében nem történt változás, 
maradnak a 2011. január 01-i árak.  
 
Hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 3/2011. (II.15.) sz. rendeletét a családi események 
szolgáltatási díjairól 

 
 

6. Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet 
előirányzat-módosítására 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 4/2011. (II.15.) sz. rendeletét az önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.26.) sz. rendelet 
módosítására 

 
 

7. Előterjesztés az Önkormányzat Gazdasági Programjának 
megalkotására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szabó Gábor László képviselő: Jónak tartja és pozitívan értékeli, hogy a programba olyanok 
is megfogalmazódnak, amelyek akár több év távlatában valósíthatók meg. Amennyiben a 
következő négy évben valamilyen pályázati lehetőségre nyílik lehetőség, a programra már 
tudnak hivatkozni. 
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

19/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2010 – 2014. évre szóló Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatának Gazdasági 
Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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8. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a testület felé.  

 
Hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

20/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi Közbeszerzési tervét elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Szatmári Attila jegyző 
 

9.  Kérelem építési telek cseréjére vonatkozóan 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az építési telekcserét a bizottság megtárgyalta és 
kidolgozott egy módszert, ezt követően beszéltek a kérelmezővel, aki elfogadta a 
javaslatot, így abban az összegben történik a telekcsere, mint az előző értéke, plusz az 
Önkormányzat visszafizet 100.000.-Ft-ot.   

 
Szatmári Attila jegyző: Szétbontották a két határozati javaslatot, egyik szól a szerződés 
felbontására, a másik az értékesítéséről. Szükséges továbbá az építési telekről szóló 
rendeletet is módosítani.  

 
További hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

21/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Farnadi Richárd Gyula kérelmére a 2008. 
november 03-án a 2115/3 helyrajzi számú 
ingatlanra megkötött adásvételi szerződés 
felbontásával egyetért, és egyben felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert és Szatmári Attila 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a szerződésmódosításhoz kapcsolódó 
okiratok aláírására. 
Határidő: április 10. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Szatmári Attila jegyző 
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Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

22/2011. (II.10.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2103/58 építési telek Farnadi Richárd Gyula 
részére történő értékesítéssel egyetért.  
A képviselő-testület a telek bruttó 3 646 750.- Ft 
vételárából bruttó 206 750.- Ft árengedményt ad, 
mellyel kompenzálja Farnadi Richárd Gyulának a 
2115/3 hrsz.-ú ingatlanon elvégzett beruházások 
költségeit. Az ügylettel kapcsolatos minden egyéb 
költség a vevőt terheli.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: április 10. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Szatmári Attila jegyző 

 
 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta az 5/2011. (II.15.) sz. rendeletét az önkormányzati 
tulajdonú építési telkek értékesítéséről szóló 23/2005. (IX.19.) 
sz. rendelet módosítására 

 
 

10.  Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal épületének 
akadálymentesítésére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Az akadálymentesítésre szóló határozatra azért van szükség, 
hogy az építési engedély megadásához és kérelemhez a kijelölés megtörténhessen.   

 
Hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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23/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítése 
építéshatósági eljárásához – BAUONLINE Kft- 1181 BUDAPEST, 
Reviczky Gyula u. 59. VII. / 116. által elkészített engedélyezési 
tervek ismeretében - a tulajdonosi hozzájárulását megadja.    

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-  testülete az 
engedélyezési tervek  elkészítésére  bruttó 625.000,-Ft  vállalási 
áron a vállalkozási szerződést a BAUONLINE KFT-vel  1181 
BUDAPEST, Reviczky Gyula u. 59. VII. / 116. aláírja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat aláírására  
 
Határidő: 2011. február 12. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

11.  Közútkezelői hozzájárulási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A gázfogadó út használatára vonatkozó kérelemre a műszaki-
üzemi tervbővítéshez van szüksége a kft-nek, amit az elmúlt időszakban is megadott az 
Önkormányzat. A hozzájáruláshoz a feltételek nem változtak az elmúlt időszakhoz képest és 
az engedélyre az elkerülő-út elkészüléséig van szükség.  

 
Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

24/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tesbu -  Kavics 
Kft  ( 2347 Bugyi Kossuth L. u. 117) részére a Bugyi 01199 és 365 hrsz-
ú önkormányzati utak  kavicskiszállító útként történő használatához 
a közútkezelői hozzájárulást megadja az alábbi kikötések betartása 
mellett: 
 

1. Az érintett ásványvagyon kiszállítása csak pormentes úton 
történhet. A szállítás önkormányzati tulajdonban lévő út kiszállítási 
útvonalként kizárólag állandó és folyamatos portalanításának 
elvégzése mellett lehet használni.  
 

2. Az érintett út igénybevétel esetén az igénybevétel kizárólag 
a jogi határon belül lehet.   
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3. A szállításból és a bányászati tevékenységgel összefüggő 
használat, túlhasználat és az ebből eredő út mellett lévő 
mezőgazdasági termőföldeken okozott kárigény esetén a kártérítési 
felelősség a bányavállalkozót terhelik.       

4. A község belterületén érvényben lévő súlykorlátozó 
intézkedést a bányából kiszállító súlykorlátozással érintett 
tehergépjárművek esetén is szigorúan be kell tartani és azt a bányából 
történő szállítást végzőkkel is be kell tartatni.   
 

5. A Bugyi község belterületét elkerülő tervezett út 

forgalomba helyezése után az érintett kavicsbányából a kiszállítás 

kizárólag csak ezen út igénybevételével lehet.   

 
6. A bányavállalkozónak garantálnia kell, hogy a saját szállítási 

eszközeinél abszolút tilalmat köt ki. Külső megrendelő esetén pedig a 
szerződéskor  rögzítik a Bugyi Nagyközség felé történő szállítási 
tilalmat és amennyiben a megrendelő a szállítási útvonal tilalmát 
megszegi, bányatermékeikkel a továbbiakban nem szolgálja ki.          
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
12.  Törvényességi észrevétel 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szatmári Attila jegyző: A Kormányhivatal törvényességi észrevétele olvasható az 
előterjesztésben, ami az alpolgármester választással kapcsolatban tett kifogást 
(költségátalány és illetményalap megállapítására vonatkozóan).  A novemberi testületi 
ülésen már módosításra került a határozat, az októberi döntés hatályon kívül lett helyezve,  

 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

25/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1) a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által tett 
30PM-89/12/2011 számú törvényességi észrevételét teljes 
terjedelemben megismerte. 
 
2.) Az alpolgármester költségátalányáról szóló 187/2010 (XI. 25.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi.   
  
3.) Az alpolgármester illetményének megállapításával kapcsolatos 
törvényességi észrevétellel nem ért egyet, s a 231/2010 (XI. 25.) 
számú határozatát változatlan tartalommal fenntartja.  
Felelős: Szatmári Attila - jegyző 
Határidő: 5 nap 
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13.  Széchenyi tér 5. közös költség emelése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Azon lakások esetében, amelyben az Önkormányzatnak is van 
lakástulajdona a közös költség emelésére határozatot kell hozni, ami havi 2.000.-Ft-ról havi 
3.000.-Ft-ra emeli a díj mértékét.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy ki képviseli az Önkormányzatot a 
lakóközgyűléseken?  
 
Somogyi Béla polgármester: Meghívót kap az Önkormányzat, de a költség megállapításának 
tárgyalásán nem vesz részt személy az Önkormányzat részéről, a komoly horderejű döntések 
esetében az Önkormányzathoz fordulnak a lakók, hogy segítsenek a problémát kezelni.   

 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

26/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
tudomásul veszi a Bugyi, Széchenyi tér 5. szám alatti 
önkormányzati bérlakás esetében a közös költség 2.000.-Ft-
ról 3.000.—Ft-ra történő emelését 2011. január 1-i 
hatállyal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: pü.vezető 

 
14.  Felsőványi tanyaeladási határozat módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Korábban testületi döntés volt róla, hogy magántulajdonba adja 
a területet, de a belterületbe vonás után a hrsz.-ot ki kell cserélni a határozatban, más 
módosulás nem történt.  
 
További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

27/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
4021/2 hrsz.-ú 845 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú 
ingatlant 14.000 Ft-ért magántulajdonba adja Csernyi István 
és Csernyi Istvánné Bugyi, Felsővány-i lakos számára. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az 
ingatlanrendezéssel kapcsolatos valamennyi okirat aláírására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: április 10. 
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15. Egyebek 
 

a) „Tavaszi nagytakarítás”- ról  
 

Somogyi Béla polgármester: A Magyar Közút szervezésében indul április közepén a 
szemétszedési akció, a közút megszervezi a szemét elszállítását, de a melegebb időre várni 
kell, így talán az árkokból is elszikkad a víz. Kérte, hogy hétvégére szervezzék a gyűjtést 
annak érdekében, hogy ne nagy forgalmú hétköznapra essen, amikor gyerekek is részt 
vesznek a hulladékgyűjtésben.   

 
b) Szobor helyszínéről 

 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Rácz Zsolt képviselő, így a testület létszáma 9 

fő.  

 

Somogyi Béla polgármester: Vártak arra, hogy a szobor helyszínével kapcsolatban mit 
fogalmaz meg a Lektorátus. A vélemény megérkezett, várja a hozzászólásokat.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy tudja, hogy arról döntöttek a januári ülésen, hogy 
visszahívják a Lektorátust, hogy tekintsenek meg több helyszínt, mint pl. a Március 15-e 
teret.  Mikor fog erre sor kerülni? Történt –e egyeztetés a Gazdakör vezetőjével és ha igen, 
mi a hozzáállásuk?  

 
Somogyi Béla polgármester: Igen, volt egyeztetés a Gazdakörrel, de azt a választ kapta, hogy 
ők csak a Hivatal épülete elé tudják elképzelni a szobrot, amit a Lektorátus megfelelőnek 
ítélt, más helyszínről hallani sem akarnak. A Lektorátus vissza fog jönni, hogy megtekintsenek 
több lehetséges helyszínt. 
A lakosság felé a véleménygyűjtés elindult, a Lakossági fórumon ez szóba került, de mivel 
kevesen vettek részt, nem lehetett volna valós képet kialakítani az ott elhangzott 
véleményekből.  
 
Csizmadi László képviselő: A Gazdakör vezetője arra hivatkozik amikor a helyszín 
kiválasztásáról tárgyalnak, hogy ezen a területen történt a gazdák meghurcolása, ezért 
ragaszkodnak a Hivatal előtti térhez, más helyszínről hallani sem akarnak, mint pl. a Parkoló, 
vagy a Március 15-e tér.  
Nem az emlékmű állítása ellen van kifogása, csupán a helyszínnel, ami a Hivatal előtti téren 
lenne.  

 
Somogyi Béla polgármester: Visszaemlékezésül elmondja, hogy amikor a testület döntött a 

szobor helyszínéről, hogy a parkolót látja erre alkalmas helyszínnek, akkor még nem így 
nézett ki a formája sem, nem a sarokba volt tervezve a szobor, hanem a közepére.  
 
Józsa László képviselő: A problémát még mindig abban látja, hogy más helyszínt meg sem 
nézett a Lektorátus.  
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Bálintné Balogh Mária képviselő: Ő sem tartja megfelelő helyszínnek a Hivatal előtti teret, 
de a Coop Abc előtti füves parkos részt el tudja képzelni egyik lehetséges helyszínnek. Az 
említett terület közel található a Fő térhez, kiváló helyszíne lehet a szobornak.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Az a véleménye, hogy a Lektorátus visszahívása után 
tekintsenek meg újabb helyszíneket és várják meg a szakértői véleményt, majd amennyiben 
a Gazdakör elfogadja és egyet ért az újabb helyszínnel, a Testületnek is könnyebb helyzete 
lesz a döntésben. Bízik benne, hogy nem vitába fog torkollni az egyeztetés, hanem sikerül 
közös megegyezésre jutni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy nem támogatja a Hivatal 
előtti téren a szobor felállítását. Úgy gondolja, hogy a megemlékezéshez méltó helyet kell 
keresni, semmiképp nem a Fő téren van a helye.   
 
Somogyi Béla polgármester: Mint az kiderült, a szobor felállításával senkinek nincs 
ellenvetése, csak a helyszínről oszlanak meg a vélemények. Úgy gondolja, hogy mindenképp 
konszenzusban kell meghozni a döntést,  

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

 
28/2011. (II.10.) sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az ’50-es évek üldözötteinek emlékére 
állítandó szobor helyszínének kiválasztását visszautalja az 
Oktatási és Ügyrendi Bizottsághoz újratárgyalásra és 
javasolja, hogy az ülésre hívják meg a Képző- és 
Iparművészeti Lektorátus szakembereit annak érdekében, 
hogy a szobor helyszínéről folytassanak újabb tárgyalásokat 
és tekintsenek meg újabb helyszíneket. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Lektorátusi szemle 
költségeit az Önkormányzat fizeti. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: április 10. 

 
c) Hozzájárulás kérése pályázati lehetőségekről – Józsa László 

 
Józsa László képviselő: Megjelent egy pályázat Közösségi program támogatása címmel, 

melyet az Önkormányzat nevében szeretnének beadni az Augusztus 20-i műsor hangosítási 
költség fedezéséhez. A nevezési díj összege 6.000 Ft, több költség nem járul.   
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Kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
29/2011. (II.10.) sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 2011. évi Szent István Napi 
rendezvénysorozat finanszírozási támogatásához pályázatot 
nyújt be.  
 
Határidő: 2011. február 15. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
16. Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletéhez 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester köszönti Benedek József könyvvizsgálót a Képviselő-testületi 
ülésen, majd elmondja, hogy a bizottsági ülés óta azok a változtatások történtek, amelyet a 
tagok javasoltak.  

 
Török Anita pénzügyi vezető: Kikerültek azok a fejlesztési beruházok a 2/b táblázatból, 
amikre tudják azt, hogy az első fordulóban már nyertek, de tudják, hogy azokra sem bevételi 
sem kiadási oldalon nem képezhetnek előirányzatot. Csak az önrészt tervezték 
céltartalékként, aminek kimutatása a 2/h táblába lett beépítve. Ezáltal a költségvetés fő 
összegei is változtak a bevételi és kiadási oldalon is.  
A 2/d táblázatban is volt módosítás, a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat kellet 
külön bontani, mert a törvény előírja, hogy külön kell szerepeltetni a finanszírozási célú 
bevételeket és kiadásokat.  
 
Csizmadi László képviselő: A Gazdasági és Fejlesztési bizottság a költségvetési rendeletet 
megtárgyalta, az említett módosítások átvezetésével elfogadásra javasolja.  
 
Szatmári Attila jegyző: Javasolja, hogy a költségvetés záró rendelkezésébe tüntessék fel a 
cafetéria rendeletmódosítást, amit a 2/2010. számú rendelet tartalmaz, mert a 
törvénymódosítás szükségessé tette, hogy lejjebb vigyék a keret felső határát.   
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a Családvédelmi központ átköltözése után kell –e az 
Önkormányzatnak a kiadásokhoz költséghelyet biztosítani a költségvetésben, vagy a Gyáli 
Központot terheli a kiadás? 
 
Somogyi Béla polgármester: Jövő héten lesz a Gyáli Kistérségi Társulási ülés ahol a 
költségvetésről is szó lesz, akkor lesz megtárgyalva az említett napirend is. Amennyiben az 
Önkormányzatot terheli költség, akkor előirányzat-módosítás formájában fog szerepelni a 
költségvetésben.  
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További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja az átvezetett 
módosításokkal a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

30/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a belső ellenőrzési szolgáltatás havi díját 
bruttó 65.000.- Ft- ban határozza meg 2011. január 1-
től. A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt, hogy az EL-
SZÁM Kft-vel a belső ellenőrzésre vonatkozó 
szerződésmódosítást aláírja.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Szatmári Attila jegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

31/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Értetek Veletek Fogyatékosokért 
Közhasznú Alapítvány Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt 
található telephelyén foglalkoztatott fogyatékos fiatal 
felnőttek étkezéséhez 2011. évben 50%-os mértékig 
támogatást nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt a 
támogatási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Szatmári Attila jegyző 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

32/2011. (II.10.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Értetek Veletek Fogyatékosokért 
Közhasznú Alapítvány Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt 
található telephelyén foglalkoztatott fogyatékos fiatal 
felnőttek étkezéséhez 2011. évben 50%-os mértékig 
támogatást nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt a 
támogatási szerződés aláírására.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Szatmári Attila jegyző 
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További kérdés, hozzászólás nincsen, a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület. 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 6/2011. (II.15.) sz. rendeletét az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről 

 
Somogyi Béla polgármester megköszöni Benedek József könyvvizsgáló munkáját és azt, hogy 
megjelent az ülésen.  
 

c) Honvédség területe – Nagy Péter 
 

Somogyi Béla polgármester megkérdezi a Testület tagjaitól, hogy hozzájárulnak-e Nagy Péter 
napirendi pontjának megtárgyalásához? 
 
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

33/2011. (II.10.) sz. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az ülésen megjelent Nagy 
Péter által felvetett napirend megtárgyalásra kerül és 
egyben szót kap a napirendhez.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Nagy Péter: Arról érdeklődik, hogy az Egészségügyi Bázis területe jogilag kinek a 
tulajdonában van, mert megfogalmazódott egy gondolata, amely sportolási és egyéb 
szórakozási lehetőségekhez biztosítana helyszínt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az Önkormányzat megkérte a Honvédség területét, még 
folynak a tárgyalások ennek érdekében.  
 
Nagy Péter: Úgy gondolja, hogy a helyszín kiváló helye lenne egy szórakozó parknak, ahol 
meg lehetne valósítani autós, motoros, kerékpáros sportokat, vagy airsoft, paintball 
játékokat. 
 
Somogyi Béla polgármester: Jónak tartja az ötletet, akár bevételszerző lehetőség lehet, de 
munkahelyet is teremthetne.  
Az Önkormányzat tervei között az szerepel, hogy az építmények a buszoknak a garázsa 
lenne, így nem az utcákon kellene parkolni. Ezeket a gondolatokat már a Volánnal is 
megosztották, amit jó gondolatnak értékelt a vezető.  
Továbbá a tervek között szerepel egy központi hűtőház.  
Azt is meg kell említeni, hogy telekmegosztást kell végezni a területen, ami azt jelenti, hogy 
csak az építményes terület lesz szabad, az erdőt kötelező meghagyni állami területnek.  



 20 

 
Nagy Péter: Megkérdezi, hogy meg lehet-e tekinteni a területet? 
 
Somogyi Béla polgármester: Engedélyt kell kérni a Honvédségtől, majd kijön egy kísérő, aki 
körbevezeti az érdeklődőt.  
A terveket pontosabban ki kell dolgozni, ezért javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen 
tárgyaljanak róla részletesebben.  
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Bak Károlyné 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: 
 
 

     Bak Károlyné  


