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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. szeptember 15-i soros ülésén 

 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
                                                              Szivósné Nagy Szilvia – ig. csoportvezető 
             Török Anita – pénzügyi vezető 
             Németh Mihályné – Intézményvezető 
             Bálint Dezsőné - Óvodavezető 

   
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 7 fő.  
 
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e a napirendhez kiegészítése, vagy szeretné-e valaki 
új napirendi pont felvételét? 
Bak Károlyné – Egyebekben szeretne központi WC-ről szólni. 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja a 17. napirend levételét, továbbá az egyebekben a 
Március 15.-e térről szeretne szólni.  
További napirend felvételét senki nem kérte. 
A Polgármester úr az ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítésekkel 
javasolja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

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

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 
előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
5. Előterjesztés járdaépítési támogatásról szóló helyi rendelet megalkotására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
6. Előterjesztés a helyi adóról szóló rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
7. Előterjesztés a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté 

nyilvánításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
8. Előterjesztés a közbeszerzési terv módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Előterjesztés Bugyi-Felsővány régészeti feltárás költségeinek vállalásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
11. Előterjesztés az Önkormányzati bérlakások helyzetéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
12. Előterjesztés közúti jelzőtáblák kihelyezésének helyzetéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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13. Ajánlat Önkormányzati terület vásárlására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
14. Előterjesztés az 1/2006. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására a szociális 

ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
15. A 10/2007. (VIII.15.) sz. rendelet a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék 

kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
16. Előterjesztés a Kitüntető díjakról szóló 16/2005. (VI.13.) sz. rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
17. Közmeghallgatás előkészítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
18. Előterjesztés amatőr képzőművészek és kézművesek díjazásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

19. Ivóvízminőség-javítás pályázat 2. fordulójának benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
20. „Ivóvízminőség javítása” projekthez tartozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 

jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
21. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc iskola Alapító okiratának módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
22. Haszonkölcsön szerződés megkötése Pm rkp-al rendőrség épületére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
23. Egyebek 
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Napirend tárgyalása 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
- A Beleznay kastély belső felújítása a vártnak megfelelő ütemben halad, a műszaki 

átadás határideje 2011. szeptember 30., az ünnepélyes átadásra várhatóan 2011. 
október 28-án kerül sor.  

- Az útépítés során több bejárás történt, a felmerülő hibákat a kivitelezővel orvosolták, 
további hét áll rendelkezésre, hogy az utolsó munkálatokat is befejezzék. Az 
útépítésnek köszönhetően a járdaépítési kedv megsokszorozódott, az utcák 
szépülnek. Szerette volna az önkormányzat az autóbehajtók építését megszervezni, 
de ingatlanonként megépíteni olcsóbbnak mutatkozik. 

-  Megoldódott a Napközi Otthon előtti csapadékvíz elvezetése, ahol mindig a 
kerékpárútra és az úttestre folyt a víz. Ennek problémája meg lett oldva, be lett 
vezetve a víz az udvarra.  

- Külső nyílászárócsere történt a Védőnői Szolgálat épületén, de még egy belső 
meszelést a közeljövőben el kell végezni.  

- A Kazinczy Általános iskola épületének régi szárnyán kicserélték a nyílászárókat, a 
meglógósodott tető javítását is elvégeztették, továbbá kijavították a kerámiaterem 
mennyezetét az Intézményvezető asszony irányításával.  

- Megépítették a játszótér mellett a parkolót, amihez a K. K. Kavics Kft.-től kaptak 
követ.  

- Korszerűsíteni fogják a tornacsarnok világítását, amihez a mai napon bejárás történt 
szakember segítségével.  

- Az élelmezési alapítvány segítségével újabb csomagokat osztottak ki a rászorulóknak.  
- Köztisztviselők napja alkalmából egy tartalmas kiránduláson vettek részt a 

kollégákkal, kolléganőkkel.  
- Vasvári Pál napon vettek részt 8 fővel Körösfőn, az ott megszervezett ünnepségen.  
- Átadásra került a Forster kastély szállodarésze.  
- Szülői értekezleten vett részt az Értetek Veletek Alapítványnál azon okból, hogy a 

Bugyi Körképben megjelent a településközpont terve, ami aggodalmat váltott ki a 
szülőkben, mert nem volt látható az alapítvány épülete. Érdeklődtek, hogy ezután is 
gondoskodni fog az Önkormányzat és helyet biztosít a fogyatékosok számára.  

- Habsburg Ottó búcsúztatóján Nagy András Gábor és felesége vett részt a Bazilikában. 
- Létszámában egyre növekszik a honosítások száma, novemberre olyan napot 

terveztek, amikor egyszerre 15-en tesznek esküt.  
- A Szerető Szívek Egyesületének szervezésében Demjén Ferenc koncert volt a 

Beleznay Református Iskola udvarában, melyhez az Önkormányzat is komoly 
segítséget nyújtott a TEFÜSZ dolgozóival.   

- Megállapodás előkészítésén vett részt Németh Mihálynéval Kiskunlacházán az iskola 
művészetoktatását illetően. 
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- Ribl Antal polgármesternél járt Délegyházán, a délegyházi Széchenyi üdülőtelepről 
tárgyalást folytatni, hogy milyen feltételekkel tartozna közigazgatásilag 
Délegyházához.  

- Kiemelkedő ünnepség volt az augusztus 20-i és a Krumplifesztivál rendezvénysorozat 
egyaránt.  

- Egyre nagyobb számban köszöntenek szép korúakat a településen. Kormány 
kezdeményezésére indult a 90 évesek köszöntése, amelyen már volt szerencséje részt 
venni.  

- Kettő kistérségi ülést tartottak, mely közül egyiket, mint elnök kezdeményezte. 
Komolyodnak az anyagi gondok, Felsőpakony és Ócsa a hozzájárulásukat nem tudja 
befizetni. Felsőpakony ingatlaneladásból pótolja, Ócsa a következő 12 hónapban 
ledolgozza a hozzájárulás be nem fizetett összegét. 

- Falugyűlésen volt Taksonyon, amelyre meghívást kapott annak érdekében, hogy 
cementátcsomagoló üzemet terveznek megvalósítani. Ehhez keresnek helyszínt, mert 
környezetkímélő megoldással szeretnék átcsomagolni a cementet. Egy településen 
sem fogadják őket szívesen, végighallgatta az előadást, amiből megállapította, hogy 
Bugyi Nagyközséget nem érinti a helyszín és a munkálatok. A Falugyűlést nagy vita 
követte. 

- 30 éves jubileumát ünnepelte az Őszi Fények Nyugdíjas Klub, melyen személyesen is 
részt vett.  

- Teendője volt a vidékfejlesztés területén is, többek között Újhartyánban került 
megrendezésre egy konferencia a LEADER program előkészítésére és a 
munkaszervezet vezetőjét beválasztották az országos bizottságba. Nemcsak országon 
belül dolgoznak együtt munkaszervezetekkel, hanem országon kívül is, ennek kapcsán 
Franciaországban, Medoc környéki erdőtelepítés projekten vett részt. A magyarok is 
bemutattak akácból készült termékeket egy kiállításon. November 14 és 18 között 
lesz megrendezve egy hasonló program, a vendégek Bugyin lesznek elszállásolva, a 
remények szerint a kiállításokat is itt tudják helyben megrendezni.  

 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik azok felől, akik a honosítást kérik, állandó helyi lakosok 
lesznek-e? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, helyi lakosok, hiszen többen vannak, akik még korábban 
beadták kérelmüket, nem csak a gyorsított eljárás folyamán beadott kérelmek tartoznak ide.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
150/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatokról és 
a két ülés között végzett munkáról (2011. június 15. – 
szeptember 15.) szóló beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi 

előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági bizottság a napirendet megtárgyalta, kiegészítés 
nincs hozzá, ezért  
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet módosításáról szóló tervezetet és 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 19/2011. (IX. 20.) sz. rendeletét az önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.15.) sz. rendelet módosítására 

 
3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetés 
teljesítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

 
151/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2011. évi költségvetés június 30-i 
teljesítéséről készült beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
   Szatmári Attila jegyző 

 
4. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

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

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



 8 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

152/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat által kibocsátott kötvény 
2011. augusztus 31. napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót elfogadja.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

5. Előterjesztés járdaépítési támogatásról szóló helyi rendelet megalkotására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy eddig határozatban volt szabályozva a 
járdaépítés támogatása.  
 
Szatmári Attila jegyző: Nem tartalmaz a rendelet új feltételeket, így mindenki számára 
elérhető és nyilvánosabb lesz a feltételek megismerése. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület megalkotta a 
20/2011. (IX.20.) sz. önkormányzati rendeletét a magánszemélyek 
kivitelezésben közterületen megvalósuló járdaépítések költségviseléséről. 

 
6. Előterjesztés a helyi adóról szóló rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy törvényi változás miatt szükséges a rendelet 
módosítása.  
 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 21/2011. (IX.20.) önkormányzati rendeletét 
a helyi adókról szóló 27/2004.(XII.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
7. Előterjesztés a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté 

nyilvánításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megváltozott a jogszabály, ezért az önkormányzat helyi 
rendeletében akarja védeni a természeti területek értékeit.  
 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy a mezőőrök fogják ellenőrizni a rendeletben 
megjelölt helyrajzi számokat, melyek leginkább a törpe nőszirom védett növény fellelhető 
helyszínére vonatkoznak.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 22/2011.(IX.20.)sz. rendeletét a helyi jelentőségű 
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról 

 
8. Előterjesztés a közbeszerzési terv módosítására 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a terv módosítására azért van 
szükség, mert az idő előre haladtával mindig aktualizálni kell a pályázatokhoz kapcsolódó 
közbeszerzések módosításait.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
153/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
20/2011. (II.10.) sz. határozattal elfogadott éves 
közbeszerzési terv módosítását elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2011. december 31-éig folyamatos 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 20/2011. (II.10.) számú határozattal elfogadott  
- 110/2011 határozattal módosított - 2011. évi közbeszerzési terv MÓDOSÍTÁSA 

 
 

 
 
 

                  

Közbeszerzés várható 
időpontja (hónap) 

Alkalmazott eljárás Közbeszerzés 
megnevezése 

Tárgya 

Hirdetmény 
feladásának 

ideje 

Teljesítés 
ideje 

Közbeszerzés 
előzetes 

becsült értéke 
(Nettó Ft.) 

Értékhatár 
szerint 

Eljárástípus Egyéb 
eljárástípus 

Közbeszerzés 
fedezetéül 

szolgáló 
pénzeszközök 

forrása 

Végrehajtás 
felelőse 

Sor kerül-e vagy 
sor került-e 

adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzététele 

Megjegyzés 
ill. módosítás 

indoka 

Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér 
kialakítása

 

Építési 
beruházás 

június november  
34.768.525 

Nemzeti Hirdetmény 
nélküli 
egyszerű 
eljárás 
 

Tárgyalás 
nélküli 

- Pályázat  
- Költségvetésben 
szereplő 
előirányzat 

Külső 
lebonyolító 

Nem   

Integrált Közösségi 
és Szolgáltató Tér 
kialakítása 

Árubeszerzés június november 15.527.410 Nemzeti Hirdetmény 
nélküli 
egyszerű 
eljárás 

Tárgyalás 
nélküli 

- Pályázat  
- Költségvetésben 
szereplő 
előirányzat 

Külső 
lebonyolító 

Nem  

Polgármesteri 
Hivatal 
akadálymentesítése   

Építési 
beruházás 

Július 
október 
 

Október 
május 

18.834.976 
21.519.231 

 

Nemzeti  Hirdetmény 
nélküli 
egyszerű 
eljárás 

Tárgyalás 
nélküli 

- Pályázat: KMOP 
- Költségvetésben   
   szereplő  
   előirányzat 

Külső 
lebonyolító 

Nem  

Sportpálya öltöző 
felújítása

 
Építési 
beruházás 

június november 24.000.000 Nemzeti Általános 
egyszerű 
eljárás 

Tárgyalás  Pályázat  Külső 
lebonyolító 

Nem 
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9. Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtására 

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

 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy a nemrégiben megszűnt álláshellyel kapcsolatban 
kerül benyújtásra a pályázat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 
23/2011. (IX.20.) sz. rendeletét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. (II.15.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

A Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási igényről szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
154/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Belügyminisztérium a helyi 
önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások létszámcsökkentési döntéseivel 
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes 
feltételeiről szóló 5/2011 (III. 03.) számú 
rendelete alapján támogatási igény iránti 
kérelmet nyújt be. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 27. 
 

A Polgármester úr szavazásra bocsátja a létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

155/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a 115/2011 (VI. 15.) számú határozatban előírt 
létszámcsökkentés alábbiak szerinti végrehajtását: 
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1) létszámcsökkentést követően a Polgármesteri hivatal 
engedélyezett létszáma 27 főről 26 főre csökkent és a Polgármesteri 
Hivatal engedélyezett létszámát 26 főben határozza meg. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 2011 évi költésvetésről szóló 
rendelet 3. számú mellékletében Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
létszámkerete 108 fő, a Polgármesteri Hivatal létszáma 26 fő 
munkavállalói létszámban lett megállapítva.  
 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata nyilatkozik, hogy a 
megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve  
ha a jogszabályból adódó feladatok ezt indokolttá teszik.   
 
4) A Képviselő-testület nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott – 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
– foglalkoztatására az Önkormányzat költségvetési szerveinél a 
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  
 
5.) A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő 
intézményeinek létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét 
felülvizsgálta és ennek ismeretében döntött az álláshely 
megszüntetésről a 2011. évre vonatkozóan.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 27. 

 
 

10. Előterjesztés Bugyi-Felsővány régészeti feltárás költségeinek vállalásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A mai napon érkezett telefonos megkeresés arra 
vonatkozóan, hogy egy nappal tovább kéri a régészet az őrzést, mert a földet két nap múlva 
túrják vissza, viszont az őrzés egy nap múlva lejár.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az együttműködési szerződésben olvasható, hogy civil 
szervezet végzi a régészetet, akiket a Pest Megyei Múzeum Igazgatósága 500 ezer forinttal 
büntet – amire még nincs pénzük -, hogy az utómunkálatokat végezzék el. Támogatókat 
keresnek - elsősorban az önkormányzatot kérték -, hogy segítsenek a költségek vállalásában, 
így az önkormányzat keresett olcsó szállást napi kétszeri étkezéssel, továbbá megoldották az 
emberek szállítását, WC-t és őrzést biztosítottak a munkálatokhoz.  
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Nagy András Gábor alpolgármester: A Kulturális és Ügyrendi bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy az Alsónémedi Önkormányzatot megkeresik, hogy járuljanak hozzá a régészet 
költségeihez, amit javasol a határozatban is rögzíteni.  
 
Józsa László képviselő: Felvetődött annak is a lehetősége, hogy helyben vagy valamely közeli 
településen kiállítást rendeznek a régészeti leletekből.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Pest Megyei Múzeumnál kerül kiállításra, itt helyben nem lesz 
megrendezve, mivel az őrzés költségei jelentős összegre emelkedne, és jelentősebb 
mennyiségű tárgyat nem találtak a régészek.  
Javasolja továbbá, hogy a határozati javaslatban megállapodási szerződés olvasható, de 
téves, így javítani szükséges együttműködési megállapodásra, mert pályázati pénz nem áll 
régészeti munkálatok mögött.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
156/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyi 
Felsőványi településrészen honfoglaláskori régészeti feltárással 
összefüggő költségeket (szállás, őrzés, mobil WC, személyszállítás) a 
2011 évi költségvetésben biztosítja. 

• felkéri a támogatást kérőt, hogy a feltárási munkálatokra 
vonatkozóan mutassa be az együttműködési megállapodást, 
melyben a Képviselő-testület látja, a munkálatokhoz kapcsolódó 
kiadási költségeket, valamint   

• lehetőség szerint biztosítsanak időszakos vagy egyszeri 
kiállítást a feltárt műkincsekről a lakosság számára. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felkeresi Alsónémedi 
Önkormányzatát a költségek megosztásának céljából. 
Felhatalmazza a polgármestert a költségek biztosításával összefüggő 
szerződések aláírására.  
 
Felelős:Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
11. Előterjesztés az Önkormányzati bérlakások helyzetéről 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A beszámoló célja az volt, hogy az eladások lehetőségét 
megcélozzák, mert sok gond, probléma adódik az önkormányzati lakások körül. A jelenlegi 
lakáspiac helyzet miatt úgy döntöttek, hogy mégis bérbe adják a lakásokat, eltekintenek az 
értékesítéstől. Továbbra is gondot jelent a lakbérek behajtása, ehhez az önkormányzat 
törvényes eszközökkel él. 
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Nagy András Gábor alpolgármester: Bejelenti a testület felé, hogy Ágoston Tímea 
kiköltözött az önkormányzati lakásból, napokon belül mennek a leltárt felvenni, és aláírásra 
kerül a szerződés azon része, amelyre eddig nem került sor.  
 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy peres tárgyalás van folyamatban egy másik 
önkormányzati lakás bérlőjével, szeptember 22-én lesz újabb tárgyalás a Dabas Városi 
Bíróságon.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

157/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 139/2009. (VI.18.) számú határozat 1.) 
pontját törli.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
12. Előterjesztés közúti jelzőtáblák kihelyezésének helyzetéről 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Egyre többen észrevételezték, hogy a nem pályázatos utcákban 
a jelenlegi KRESZ szabályai szerint, jobb kezesen kell közlekedni, mely megszűntetéséhez 
kérték, hogy helyezzenek ki elsőbbségadást jelző táblákat. Felmérték a táblákra az igényt, 
melyet a mai napon meg is rendelt az önkormányzat és rövid időn belül ki fognak helyezni.  
 
Szatmári Attila jegyző: Kiegészíti a napirendet azzal, hogy még a mai napon is módosítva lett 
a táblák száma, ezért az ajánlat nem pontos, illetve a költségcsökkentés miatt a végleges 
összeg ezután fog kialakulni. A táblák kihelyezését a TEFÜSZ dolgozói fogják elvégezni, 
jelenleg csak a táblák összegét tartalmazza a határozati javaslat.     
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

158/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
belterületi utak végleges forgalmi rendjének kialakítása 
érdekében a táblázással érintett utcákban bruttó 
17.000.-Ft/tábla díjjal (összesen 748.000.-Ft) –
megrendelést köt a Plastiroute Kft-vel. Cím: 2310 
Szigetszentmiklós, Gát u. 4-10.  
Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés 
aláírására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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13. Ajánlat Önkormányzati terület vásárlására 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a Felsőványi útépítés során derült ki, hogy 
nemcsak az útban, de önkormányzati területen is vannak építmények. Megkeresték az 
ingatlantulajdonosokat, hogy adják vissza a területet annak érdekében, hogy megépülhessen 
az út, továbbá azt a területet is, amely az önkormányzat tulajdonában van. Azt a választ 
kapták, hogy ők ezt a területet kisajátították, nem adják vissza, az épületeket nem bontják el. 
Személy szerint azt tanácsolta az ingatlantulajdonosnak, hogy írjon kérelmet a Képviselő-
testület felé, hogy jutányos áron megvásárolhassa a földterületet.   
Kétféle megoldást tud elképzelni, egyik, hogy megvásárolja az önkormányzattól az említett 
területet, a másik, hogy bérleti díjat fizet az önkormányzatnak.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy ne adják oda 
használatra, a jövőben értékes telek lehet a közeli bányák miatt.  
 
Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy elbirtoklás szóba sem 
jöhet, telekvég áron értékesítse az önkormányzat, amennyiben ez nem jöhet szóba, akkor 
éves bérleti díjat kérjenek érte.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy van –e más ilyen eset is, amikor közterületet használ 
magán személy? Amennyiben igen, a mostani helyzetben is a jövőre való tekintettel kell 
meghozni a döntést.  

 
Somogyi Béla polgármester: Több olyan eset is van, amikor a telekhatárok nem esnek egybe 
a jogi határárral, de hasonló esetet nem tud, mint a mostani. 
 
Bak Károlyné képviselő: Számára érthetetlen, hogy tehet meg egy ingatlantulajdonos olyat, - 
hogy nem is a saját telkének folytatása, csak szemben van az ingatlanával -, hogy azt 
elfoglalja, épít rá.  
 
Somogyi Béla polgármester: 20 évvel ezelőtt közös területként használták a területet, 
keskeny mezőgazdasági út halad az ingatlan előtt, nem számított furcsának, hogy oda ólakat 
építettek, elfoglalták a területet. Jelen helyzetben furcsának számítana, de meg kell érteni az 
akkori helyzetet is.  
 
Várja a véleményeket az értékesítési árhoz, továbbá a bérleti díj meghatározásához. 
 
Bak Károlyné képviselő: Úgy gondolja, hogy hozzáértő szakemberek véleményét kell 
megkérdezni, milyen összeget javasolnak ilyen esetben az ár meghatározásához. 

 
Somogyi Béla polgármester. Javasolja, hogy 1.000 Ft/ + ÁFA/m2-es árat ajánljanak fel a 
vásárlásra, továbbá ha nem ért egyet az ingatlantulajdonos, akkor évi 50.000 ft bérleti díjat 
határozzanak meg számára.  



 16 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
 

159/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Sipos László (2347 Bugyi-
Felsővány, Radnóti Miklós u. 4015/A/1 hrsz.) részére 
felajánlja megvásárlásra a 4021/1 hrsz-ú ingatlanból 
430 m2 területet 1.250 + ÁFA Ft/m2 áron.  
Amennyiben vásárlási lehetőségével nem kíván élni, az 
Önkormányzat felajánlja az elkerített rész éves 
bérlésének lehetőségét 50.000 Ft/év áron.  
 
Felhatalmazza a polgármester a szerződés aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

14. Előterjesztés az 1/2006. (II.13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására a 
szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Szatmári Attila jegyző: Jogszabályból eredő változás 2011. szeptember 01-től a 
lakásfenntartói támogatás összegének változása, illetve a lakásbérleti támogatás helyi 
szabályai be lesznek emelve a helyi önkormányzati szabályozásba. Az elmúlt időszakban nem 
volt ilyen irányú szabályozás, most döntést kell róla hozni. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 24/2011. (IX.20.) sz. rendeletét a szociális ellátásokról 
és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  (II. 13.) számú 
rendelet módosításáról 
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15. A 10/2007. (VIII.15.) sz. rendelet a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék 
kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 

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

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

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 25/2011. (IX.20.) sz. rendeletét a köztisztaságról és a 
települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
10/2007.  (VII. 13.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

16. Előterjesztés a Kitüntető díjakról szóló 16/2005. (VI.13.) sz. rendelet módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a rendelet – tervezetet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a testület felé. 
 
Bak Károlyné képviselő: A tervezetben még olvasta, hogy kimaradt a bizottság nevének 
átvezetése, kéri, hogy ezt pótolják. 
 
Szatmári Attila jegyző: Természetesen az átvezetés meg fog történni. 
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a javasolt 
módosítással a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 26/2011. (IX. 20.) számú rendeletét Bugyi 
Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak 
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 16/2005. (VI. 
13.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
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17. Közmeghallgatás előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A szokásos napirendi pontokkal szeretné megtartani a 
közmeghallgatást, de várja, hogy kinek van további véleménye, milyen témákat kellene 
érinteni a három településrészen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

160/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat közmeghallgatást tart: 
2011. október 13-án 18 órakor Bugyi Bessenyei György 
Művelődési Házban. 
2011. október 18-án 18 órakor Felsőványon 
2011. október 19-én 18 órakor Ürbőpusztán  
 
Napirend:  
 
- Tájékoztató az elmúlt év munkájáról 
- Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és a 

tervezett beruházásokról, pályázatokról 
- Tájékoztató az elkerülő út megvalósításáról 
- Tájékoztató a bel- és külterületi útépítésről 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: a közmeghallgatás időpontjai 

 
18. Előterjesztés amatőr képzőművészek és kézművesek díjazásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Megtörtént a díjak átadása – melyen személyesen is részt vett -
, de kell a testület döntése ahhoz, hogy az összeget átutalhassák az amatőr képzőművészek 
támogatásához. 
Elmondja, hogy a 36 kiállítóból 7-en érkeztek Bugyi Nagyközségből, ami nagyon szép arányt 
jelent.  
Javasolja, hogy 20.000.- forintot utaljanak át a támogatott részére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 20.000.- forint 
támogatási összegről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
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161/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata képviseletében Somogyi Béla polgármester, Szatmári 
Attila jegyző - (Adószám: 15391102-2-13, cím: 2347 Bugyi, Beleznay tér 1.)  -, mint támogató 
(továbbiakban: Támogató) 
másrészről  
Kossuth Művelődési Központ (Adószám: 15441094-1-13, székhely: 2370 Dabas, Szent István 
u. 58.) képviseletében Tapodi Katalin igazgató (továbbiakban: Támogatott),  
között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 161/2011. (IX.15.) sz. Képviselőtestületi 

határozatában döntött, hogy a Támogatott részére az amatőr képzőművészek és 

kézművesek díjazásának támogatására 20.000.- Ft (azaz húszezer forint) vissza nem 

térítendő támogatást nyújt.  

2.) A támogatást a Támogatott Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 64400099-

10918070 számú bankszámlájára kerül utalásra egy összegben. 

3.) Az átadott támogatási összegről a Támogatott a Támogató felé elszámolni köteles. 

4.) Az elszámolás módja a kitüntetettek részére díjazásként átadott javakról szóló számla 

másolatának leadásával történik a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya számára.  

5.) A támogatás elszámolásának végső határideje 2011. szeptember 30. 

Jelen támogatási szerződést az Önkormányzat és az intézmény, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá.  
 
 

19. „Ivóvízminőség javítása” projekthez tartozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
jóváhagyása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem szokványos a pályázat, mert mielőtt odaítélik a pályázatot, 
előtte szeretnének látni közbeszerzési kiírást: a kivitelezésre, a könyvvizsgáló és a műszaki 
ellenőr kiválasztására. Testületi határozat szükséges és csak akkor megy végbe a 2. forduló, 
ha ezek mind rendben vannak.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a beadott pályázat milyen technikai tartalomra 
vonatkozik amennyiben megnyeri az Önkormányzat? 
 
Somogyi Béla polgármester: Visszatekintésképp megemlíti, hogy Bugyi település is szerepel 
azon a listán, ahol az arzénos vizek fel vannak térképezve. Vannak olyan uniós pénzek, 
amelyek arra várnak, hogy ezek a problémák meg legyenek szüntetve. A településen 
leginkább a vas és a mangán értéke legmagasabb, ehhez kapcsolódna egy szűrő berendezés 
gépészetének beépítése.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

162/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a KEOP-7.1.3.0/09-2010-0008 
számú ivóvízminőség-javítás projekthez szükséges 
mérnöki (műszaki ellenőri) feladatokkal és Pénzügyi 
tanácsadói (Könyvvizsgálói) szolgáltatás elvégzésével 
kapcsolatban felkéri a TAKTA OSI Kft.-t a beszerzési 
eljárás lefolytatására. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a fenti eljárásokban felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert a legkedvezőbb ajánlat esetében 
döntések meghozatalára és a szerződés megkötésére.  
Határidő: ajánlatkérés kiküldése: szeptember 16. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

163/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a „Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése 
az ivóvízminőség-javítás érdekében” című (KEOP-
7.1.3.0/09-2010-0008) pályázatban foglalt építési 
beruházás megvalósítására készített egyszerű 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás tartalmát 
megismerte és jóváhagyja.  
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
20. Ivóvízminőség-javítás pályázat 2. fordulójának benyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy önerő alaptámogatási pályázat benyújtására 
nyílt lehetőség, így a 2. fordulóban elnyert összeggel a teljes beruházást, mintegy 4millió 
forintból meg lehet valósítani. A támogatás mértéke 90 %-os.  

 
 

Jérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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164/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja az Ivóvízminőség 
javítása érdekében a KEOP-1.3.0/09-11 sz. 2. fordulós pályázat benyújtását.  
A projekt címe: Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az ivóvízminőség-
javítás érdekében 

A pályázat elszámolható összes költsége: 321.410.000 Ft. 
Támogatási arány:      87,03 % 
Teljes önrész összege:    41.686.877 Ft. (100%) 
Saját erő összeg:                   4.168.688 Ft. (10%) 
EU Önerő Alap támogatási összeg:  37.518.189 Ft. (90 %) 

Amennyiben az EU Önerő Alap pályázaton az Önkormányzat nem nyer 
támogatást, akkor az önerő teljes összegét saját forrásként az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséből biztosítja.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármester a fentiekkel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 

 
21. Előterjesztés a Kazinczy Ferenc iskola Alapító okiratának módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Németh Mihályné intézményvezető: Elmondja, hogy azért van szükség a módosításra, mert 
változtatnak az elnevezéseken, a normatíva miatt módosítani kell az alapító okiratot, be kell 
tenni a megváltoztatott kifejezéseket az SNI-s gyermekek esetében.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
165/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító 
okiratának – előterjesztés 1. sz. mellékletében 
foglalt – módosítását elfogadja. 

 
1. sz. melléklet: 

 
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: 
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1. Az Alapító Okirat 5. A) pontjának b) alpontja az alábbiak szerint módosul: 

(Biztosítja az alapfokú oktatás keretén belül): 
„5. A) 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. 

• 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. 
2011. szeptember 1. napjától hatályos definíció: 

A testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos rendellenességével küzdő;  a megismerő funkciók 

vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását; 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 
22. Haszonkölcsön szerződés megkötése Pest megyei 

 rendőrkapitánysággal rendőrség épületére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Idáig az Önkormányzat adta a rendőrség részére az épületet 
szolgáltatásokkal együtt, a jövőben új rend alakul ki, szerződésbe kell foglalni a KMB épület 
használatát, mely a használattal összefüggő költségeket (pl. közmű), az átadást követően a 
Pest megyei Rendőr-főkapitányság fizeti meg.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
166/2011.(IX.15.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
bugyi 509/2 hrsz-ú 40 m2 nagyságú önkormányzati 
ingatlanra vonatkozóan a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal határozat mellékeltét képező 
haszonkölcsön szerződést megköti. 
Felhatalmazza a polgármestert szerződés aláírására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
23. Beleznay kastély felújításának többletköltségei 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kastély felújításához még folyik az ajánlatok feldolgozása, 
mert amikor a pályázatot benyújtották – közel egy éve-, már ismerték a pályázat feltételeit. 
A tervező is ismerte a költségvetést, magasabbra hozta az árakat, amiből az önkormányzat 
jelentős összeget lefaragott, amely elemek nélkül még használható volt a pályázat, de kisebb 
összeggel nagyobb eséllyel indulhatott az önkormányzat. Ahhoz, hogy a közeljövőben 
birtokba lehessen venni az épületet, alapvető dolgokat tartalmaznia kell az épületnek. Ilyen 
pl. a parkoló kialakítása, a járda megépítése, a nyílászárók festése és felújítása 6 év után 
ismét esedékes, ki kell építeni a riasztórendszert. Ami jó hír, a K. K. Kavicstól térítésmentesen 
kapja az Önkormányzat a térkövet. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az egyéb beszerzendő eszközökre 5 millió forintot 
számoltak, amit nem lehet kihagyni a tételekből. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

167/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 
Beleznay kastély kialakításához bruttó 11.482.399.- Ft összeg erejéig az 
alábbi munkálatokat végezteti el: 
-    parkoló kialakítása, járda kialakítása,  
-    nyílászárók festése-, és javítása,  
-    tűzjelző kialakítása, riasztó rendszer kialakításának befejezése,  
-    szakemberek költsége, egyéb beszerzendő eszközök,  
-    átadási ünnepség. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmerülő munkák 
elvégzéséhez szükséges szerződések megkötésére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 16. 
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24. Előterjesztés a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Tanyás földutak felújításához lehet pályázni, azaz erre 
vonatkozó eszközbeszerzésére nyílt lehetőség. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Több MTZ traktorra vonatkozó árajánlatot is 
megnéztek, amelyek közül kiválasztották a legmegfelelőbbnek tűnőt, amit még B kategóriás 
jogosítvánnyal lehet vezetni. Tartozna hozzá toló lap, sószóró és vágó berendezés, amelyek 
szükségesek az utak karbantartásához. A pályázat 90 %-os támogatottságú, amiből az 
önkormányzatot kb. 1 millió forint terhelné, de ezekkel a gépekkel akár az utak menti fák 
lombkoronák vágását is meg lehet oldani.  
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a pályázatban a maximalizált 10 millió forint 
szerepel, ennek önereje kb. 1 millió forinttal terhelné az önkormányzatot, amihez most meg 
kellene hozni a döntést. Tájékoztatja tovább a Képviselőket, hogy alapos döntés után, még 
nem biztos, hogy a végleges mezőgazdasági gépet választották ki, mert nem csak az utak 
karbantartását, hanem a hó eltakarítást és más egyéb munkát is el tudnak végezni.   
A második határozati javaslat arról szól, hogy a pályázat írására az M27 Absolvo Consulting 
Kft.-t bízza meg az önkormányzat. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
168/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott 
támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) 
VM rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tanyafejlesztési Program 
keretében a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és 
fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására 
/pályázat kódja: TP-1-2011/ pályázatot nyújt be, a tanyás térségek 
külterületi földútjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító 
gépek, eszközök beszerzésére.  
Pályázat összértéke: maximum 10 millió Ft. Támogatási igény: 
maximum 9 millió Ft. Önerő: 1 millió Ft. Az önkormányzat önerőt az 
éves költségvetés terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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169/2011.(IX.15.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a Tanyafejlesztési Program 
előirányzat keretében nyújtott támogatások igénybevételének 
feltételeiről szóló 81/2011. (VIII.11.) VM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák, valamint 
az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a 
települési és térségi fejlesztések támogatására /pályázat kódja: TP-1-
2011/ c. pályázat írására vonatkozó szerződés megkötésére az M27 
Absolvo Consulting Kft-vel. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
25. Egyebek 

 
1) Központi illemhely lehetőségéről - Bak Károlyné 

 
Bak Károlyné képviselő: Úgy gondolja, hogy ki kell alakítani központi mosdókat és wc-ket, 
amit éjjel is tudnak a fiatalok használni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egyik korábbi ülésen vetődött fel annak a lehetősége, hogy 
kinyitják a piac területén lévő wc-ket, ami azért nem történt meg, mert többek véleménye 
szerint a fiatalok tönkre fogják tenni az asztalokat és más tárgyakat. Ezt csak olyan 
megoldással lehet megvalósítani, hogy a wc ajtó nyitásával a piac területét lezárja. Egyelőre 
ezt nem valósították meg, de meg fogják csinálni és nem biztos abban, hogy mindenki azt 
fogja használni.  
 
Bak Károlyné képviselő: Azt is megoldásnak látja, hogy a kisközt éjszakára lezárják.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Nem tehetnek ilyet, mert aki éjszaka érkezik haza a 
Volán busszal, nem várhatják el, hogy a köz lezárása miatt kerülő úton térjenek haza, akár 
több száz méter megtételével.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ígéretet tesz a piac területén lévő ajtó megnyitására, az 
illemhely hozzáféréséhez.  
 

2) Március 15-e tér – Somogyi Béla  
 
Németh Mihályné intézményvezető: A Közalapítvány hozott döntést, hogy 300.000 -
400.000 forinttal szeretnének hozzájárulni a Március 15-e téren történő növénytelepítéshez.  
 
Somogyi Béla polgármester: Előre is megköszöni a hozzájárulást, de kérdés az is, hogy azt a 
fafajtákat vegyék meg, amit a terv tartalmazott, vagy tekintsenek el tőle?  
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A korábbi terveket már megbontották, így a sétány és a gejzír megépítése már nincs a tervek 
között, de még felvetődhet a kérdés, hogy a növények fajtája is változzon-e? A jelenlegi 
tervek szerint a növények piaci ára megközelíti az 1.000.000 forintot.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Több szempontot is figyelembe kell venni a növények 
kiválasztásakor. Drágának tartja a jelenlegi összeget, de kérdés, hogy ki tud abban segíteni, 
hogy milyet vegyenek a jelenlegi helyett. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az automata öntözőberendezés ára is 1.000.000 forint, amit el 
lehet hagyni abban az esetben, ha nem építenek ki cserjés – virágos parkot, csak fákat 
ültetnek.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Elmondja, hogy a lánya is tud tanácsot adni a fák 
fajtáinak kiválasztásához. 
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a segítségét és megkéri, hogy Szatmári Réka 
készítsen tervet fás, bokros, cserjés és egyben öntözőrendszeres park kialakításához, majd 
készítse el magas növésű fákhoz öntözőberendezés nélkül. 
 
További napirend a rendkívüli ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére Bak Károlyné képviselő személyében.  
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a testület elfogadta. 
 
 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
Somogyi Béla                                                           Szatmári Attila 

                            polgármester                                                                  jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 

 
 
Bak Károlyné 


