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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2012. október 18-i soros ülésén 

 
Testületi ülés helye: Busped Kft. Vadászháza 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila - jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Németh Mihályné – Intézményvezető 
Bálint Dezsőné – Óvodavezető 
Andó János – Tagintézmény-vezető 
 

 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a megjelent vendégeket, ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, 8 fő jelen van.  
Ezt követően megkérdezi van-e valakinek kiegészítése a napirendekhez. 
Bak Károlyné az Egyebekben a szökőkútról szeretne szólni, továbbá a Katolikus templom 
előtti térről szeretne említést tenni. 
További kiegészítést nem kértek a megjelent képviselők, ezt követően a Polgármester 
szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását a meghívó és a szóban tett 
kiegészítésekkel és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta azt. 
 
 

1. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2011-2012. évi munkájáról és az új nevelési év 
beindításáról    
Előadó: Bálint Dezsőné Óvodavezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 2011-2012. évi munkájáról és az új tanév indításáról   
Előadó: Németh Mihályné Intézményvezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Beszámoló a Bocskai István Református Általános Iskola Beleznay János 
Tagintézmény 2011-2012. tanév munkájáról és az új tanév beindításáról  
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Előadó: Andó János Tagintézmény vezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett munkáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Rendelettervezet Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási 
tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Előterjesztés Bugyi Czanik-Ürbő területek jogi rendezésére  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzati támogatásáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Előterjesztés gépkocsi vásárlás lehetőségéről  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Előterjesztés Bugyi Sportegyesület támogatásának megemelésére  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Előterjesztés Béke köz rendezésére  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
11. Előterjesztés háziorvosi szerződés megszüntetéséről  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
12. Előterjesztés súlykorlátozó rendelet felülvizsgálatáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
13. Végleges állásfoglalás kialakítása Iskola működtetésével kapcsolatban  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
14. Elterjesztés Intézmények által használt tárgyi eszközökre vonatkozó szerződésről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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15. Beleznay kastély előtető építése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

16. Javaslattétel Pest megyei díjakra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
17. Napköziotthonos konyha bővítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
18. Logopédia többletellátás igénylése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
19. Telekvásárlási kérelem 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 

20. Egyebek 
 

- Szökőkút – Bak Károlyné 
- Templom előtti tér – Bak Károlyné 

 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

1. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2011-2012. évi munkájáról és  
az új nevelési év beindításáról 

Előadó: Bálint Dezsőné Óvodavezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 

Somogyi Béla polgármester: Miért magas arányú a logopédiai igénybevétel az elmúlt 

évekhez képest? 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: A elmúlt évben 39 gyerekből 8-an részesültek logopédiai 
ellátásban, akik közül két főnek heti három órát, a többi gyereknek pedig heti két órát írt elő 
a bizottság. Ez növeli meg az igényelt órák számát.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a választ és a beszámoló elkészítését, részletesnek, 
mindenre kiterjedőnek értékeli. 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
 

157/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Napköziotthonos Óvoda 2011-2012-es nevelési 
évéről készített beszámolóját. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011-2012. évi munkájáról  

és az új tanév indításáról 
Előadó: Németh Mihályné Intézményvezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Néhány információval szeretné kiegészíteni a 
beszámolót.  
A kompetenciamérés eredményei az elmúlt évekhez képest jóval gyengébbek lettek, ennek 
oka a következő. A jelenlegi 33 tanulóból 8-an nevelési tanácsadói szakvéleménnyel 
rendelkeznek, továbbá 2 fő SNI-s tanuló van, akik első osztálytól kezdve gyengébb 
eredményt hoztak magukkal.  
A tanévkezdéssel kapcsolatban örömmel ismerteti, hogy a 300 fős létszámot tudják tartani, 
ebben a tanévben is indult iskolaotthonos osztály, így most már kettő működik az iskolában. 
Ezzel összefüggésben van, hogy csökkent a napközis csoportok száma, már csak kettő 
csoport van.  
Évről-évre emelkedik azon tanulók száma, akik gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülnek, ennek vonzata, hogy egyre több gyermek étkezik ingyen, illetve egyre többen 
kapják ingyen a tankönyveket.  
Májusban megkérték a fenntartói engedélyt az indítható szakkörökre. A jelentkezők száma 
azt bizonyította, hogy ettől az évtől kettővel kevesebb szakkörcsoportot kellett indítani. 
Megoldódott a mindennapos testnevelés a gyerekeknél, ami annak is köszönhető, hogy több 
alsós osztályban is van heti két alkalommal néptánc oktatás. 
Az SNI-s gyermekek összevont csoportban tanulnak.  
Szeretné a tornacsarnok kapcsán megemlíteni, hogy elvégeztették szakemberrel a csarnok 
kiürítési számítását, eredményül azt kapták, amikor nem sport tevékenység folyik, akkor 
maximum 153 fő tartózkodhat a csarnokban. A létszám növelését egy módon lehet elérni, 
két darab ajtó beépítésével ezt a számot duplájára lehet emelni, így amikor jótékonysági 
rendezvényt tartanak, akár 300 főt is befogadhatna a csarnok. Ehhez kérne segítséget, hogy 
a beépítéshez a két darab ajtót finanszírozza az önkormányzat.    
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További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

158/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011-2012-es tanévéről készített 
beszámolóját. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Beszámoló a Bocskai István Református Általános Iskola  
Beleznay János Tagintézmény 2011-2012. tanév munkájáról 

 és az új tanév beindításáról 
Előadó: Andó János Tagintézmény vezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, milyen az együttműködés a fenntartóval? 
 
Andó János tagintézmény-vezető: A második év gördülékenyebben működik, mint az első. 
Megint történt átszervezés, megnövekedett a közös intézmény, ami a helyi tagintézményt 
kevésbé érinti. A gazdálkodási és munkáltatói jogkörök átkerültek, az együttműködés jól 
alakul.  
 
Somogyi Béla polgármester: Tisztázódtak-e a jövő évi költségvetéshez szükséges 
információk? Lehet –e többet tudni az egyházi fenntartású iskolák helyzetéről, mint az állami 
iskolákéról? 
 
Andó János tagintézmény-vezető: Sajnos nem lehet többet tudni, egyelőre csak tervezetek 
vannak, továbbá egymásnak ellentmondásos információk. Valószínű, hogy össz-intézményi 
szinten többet tudnak, az intézményi tanács tavaly nyáron újjá alakult, ahol Barta Károly 
lelkész képviseli az iskolát. Ott készítik a költségvetést, és a zárszámadást is ott fogadják el.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
 

159/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Bocskai István Református Általános Iskola Beleznay 
János Tagintézmény 2011-2012-es tanévéről készített 
beszámolóját. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között 
végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hol tart a Tájház ügye? Olvasott a beszámolóban néhány 
információt, de nincs pontos tudás a birtokában ebben a témában. 
 
Somogyi Béla polgármester: Utalt már arra, hogy egy jogszabályváltozás miatt, elveszítették 
a Tájház építésének lehetőségét, így kezdeményezték a jogszabályváltozást. Mivel a 
biztonságra törekednek, nem mertek úgy belekezdeni az építkezésbe, hogy elveszítsék a 
támogatást. Ahhoz, hogy az első pénzügyi kifizetési kérelmet benyújthassák, meg kellett 
kezdeni a munkát, amihez megkötették a kivitelezői szerződést. Az építést szeptember 30-ig 
be kellett volna fejezni, mivel ez nem megvalósítható, így módosítani kell a kivitelezői 
szerződést. A közbeszerzési törvény feltételeinek meg kell felelni, a jövő évi befejezés 
időpontja, június 30-ra módosult. 2012. november végéig a falak állni fognak, kezdődik az 
alapozás, vélhetően még tető alá is kerül ebben az évben.  
A Beleznay kastély elszámolására 41.5 milliós kifizetési kérelmet adtak be, amiből 39.5 
milliót kaptak meg. Ennek oka megint az, hogy egy törvényt többféleképpen értelmeztek. 
Jogásszal fogják vitatni, ki értelmezett hibásan, mert ha nem jogosan ítéletek kevesebb 
pénzt, akkor vissza szeretnék kapni.   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
 

160/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés közti időszakról készített beszámolót és a 
lejárt határidejű határozatokban tett intézkedéseket.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Rendelettervezet Az avar- és kerti hulladék égetéséről, 
 továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott  

légszennyezés csökkentésének szabályairól 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a rendelet-tervezetet, 
keresték a megfelelő időpontot az égetéshez, amihez a bizottság a kedd és szombati napokat 
javasolta. 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 22/2012. (X.24.) sz. 
önkormányzati rendeletét az avar- és kerti hulladék 
égetéséről, továbbá a háztartási 
tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés 
csökkentésének szabályairól. 

 

6. Előterjesztés Bugyi Czanik-Ürbő területek jogi rendezésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a rendezés során kell-e ÁFA-t fizetni az 
Önkormányzatnak? 
 
Szatmári Attila jegyző: Tárgyi adómentes, nem terheli ÁFA.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.  
 

161/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a  

• 0998/30 hrsz-ú 1 ha 4180 m2 nagyságú major, út  

• 0998/13 hrsz-ú 2 ha 7142 m2 területet  
együttesen a kölcsönösen kialkudott 1.000.000,-Ft+Áfa,     
azaz Egymillió forint + áfa vételárért  a WIXOON Kft            
(1161 Bp Batthyány Lajos út 4- képviseli: Báthory Gábor 
ügyvezető igazgató ) tulajdonostól megveszi.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés 
aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

7. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltás önkormányzati 
támogatásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: Elmondja, hogy még tegnap is érkezett be kérelem 
védőoltás igényre, amihez a bizottság pozitívan állt és eleget tett a szülők kérelmének. 
Összesen 17 lánygyermeket oltottak be a 23-ból, a 17 főből pedig 9 fő részesült teljes 
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összegű támogatásban. Az arányokat jónak értékeli, bízik abban, hogy a jövőben is így 
marad.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

162/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a GlaxoSmithKlin Kft.-től a 
méhnyakrák elleni védőoltást 17 gyermekre 
vonatkozóan 2012/2013 tanév idejére is rendelje 
meg. 
Az ajánlat szerinti bruttó 47.700.- Ft/gyerek/3 
vakcina teljese költségét, azaz összesen 715 500,- 
Ft-ot a költségvetés terhére vállalja.  
 
Határidő:15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Előterjesztés gépkocsi vásárlás lehetőségéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy lehetőség adódott az OBO Betterman Kft-től 
egy jó műszaki állapotban lévő használt Ford Tranzit kisbusz megvásárlására, ami jobb 
műszaki állapotban van, mint az Önkormányzat tulajdonában lévő kisbusz. A jövőben 
szeretnék majd a mostani buszt értékesíteni, lehetőleg olyan árban, mint ahogy a jelenlegit 
vásárolni szeretnék.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

163/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az OBO Bettermann 
Kft. által értékesítésre ajánlott Ford Tranzit 2000 
TD kisbuszt 500 000,- Ft-ért megvásárolja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármester a vásárláshoz szükséges okiratok 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 



 10 

9. Előterjesztés Bugyi Sportegyesület támogatásának megemelésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Idő közben kibővült a sportegyesület ágazata, amit szeretnének 
támogatni, így ifj. Bordás Sándor indulhatna a világbajnokságon.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

164/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ifj. 
Bordás Sándor németországi világbajnoki szerepléséhez 
157.000.-Ft anyagi támogatást nyújt a Bugyi 
Sportegyesületen keresztül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

10. Előterjesztés Béke köz rendezésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Elkészült a vízvezeték csövezése a Béke közben, ezek után 
szükséges a köz területét rendezni. 
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

165/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 1513/3-1513/4 és 1513/11 hrsz.-okra 
vonatkozó Méter Bt által adott bruttó 85.000,-Ft összegű 
vállalási árat. 
  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az ingatlan rendezéséhez szükséges 
valamennyi okirat aláírására  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 
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11. Előterjesztés háziorvosi szerződés megszüntetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Dr. Kuti Éva háziorvos felmondása után helyzet rendezéséről 
van szó, amihez szükséges a felmondását határozatba rögzíteni, majd a helyettesítés 
időszakára szerződést kötni a két helyettesítést végző háziorvossal.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Kérdezi, hogy a helyettesítési szerződésnek van-e OEP finanszírozási 
határideje, ebbe az időbe beleférnek még? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen beleférnek, mindent határidőben végeznek. A 
működési engedély be van adva, a helyettesítési rendelés a Kuti doktornő épületében fog 
történni.  
 
Szatmári Attila jegyző: A működési engedélyt a tegnapi nap folyamán beadta az 
Önkormányzat, az ANTSZ vélhetően soron kívül meghozza a határozatot, amely birtokában 
be lehet adni a finanszírozási szerződést az OEP-hez.  
 
Somogyi Béla polgármester: Meg kell egyezni a takarító személyzettel, az asszisztenssel, el 
kell látni eszközökkel a rendelőt. Amennyiben véglegessé válik új háziorvossal az álláshely 
betöltése, akkor ő köt az OEP-pel szerződést, akkor már nem az Önkormányzat lesz a 
működtető.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.  
 

166/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Dr. Kuti Éva háziorvos és Bugyi 
Nagyközség Önkormányzata között egészségügyi 
alapellátásra 2001. november 30. napján kötött 
szerződés közös megegyezéssel 2012. november 30-ával 
történő felmondását elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   

167/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Dr. Kuti Éva háziorvos megüresedő háziorvosi 
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körzet egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása 
érdekében helyettesítés idejére 2012. december 01-től 
közreműködői szerződést köt (Dr. Végh és Társa Bt-vel 
(feladatellátó: Dr. Végh László praxisjoggal rendelkező 
háziorvos) és Dr. Fazekas és Társa Bt-vel (feladatellátó: 
Dr. Fazekas Lívia praxisjoggal rendelkező háziorvos) 8-8 
óra rendelési idővel 200.000-200.000,-Ft díjazással.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a helyettesítési feladatokra a háziorvosokkal a szerződést 
megkösse, a Budapest Főváros Dabasi, Gyáli Kistérségi 
Népegészségügyi Intézetétől a működési engedélyt 
megkérje és az Egészségbiztosítási Pénztárral a 
finanszírozásra szereződést megkösse. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

 
 

12. Előterjesztés súlykorlátozó rendelet felülvizsgálatáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A súlykorlátozó rendelet célja, hogy egységesítik a közlekedési 
rendet a településen. 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 
 

168/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Teleki utca Templom u. - Űrbői utcával határos  
önkormányzati tulajdonú utakon a 7,5 t Zóna tábla „kivéve 
célforgalom kiegészítő táblával ”forgalmi rendet alakítja ki.   
A Képviselő-testület a táblákat saját költségén elkészítteti és 
kihelyezteti, amelynek költségét a 2012. évi költségvetésből 
biztosítja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a táblák 
megrendelésére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 31 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 23/2012. (X.24.) sz. 
önkormányzati rendeletét a járművek 
közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon 
történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek 
kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 
rendelet hatályon kívül helyezéséről.. 

 
 

13. Végleges állásfoglalás kialakítása Iskola működtetésével kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A napokban értesültek arról, hogy 2012. november 15-re 
módosították az iskolák működtetésével kapcsolatos döntést. Tudja, hogy a működtetéssel 
megoszlanak a vélemények, de azt tudni kell, hogy az előterjesztés készítésekor több 
szempontot is figyelembe vettek, hiszen nem szoktak a lehetőségek közül kihagyni egyet 
sem, és úgy gondolja, hogy nem szabad a lehetőségeket megvizsgálatlanul hagyni. Miután 
azt tapasztalták, hogy Bugyi községtől jobb módú települések sem azt a módszert 
választották, hogy önkormányzati működtetésben hagyják az iskolát, itt is felvetődött a 
kérdés, vizsgálják meg az állami működtetés lehetőségét. Két választás marad a döntést 
illetően. Egyik, hogy marad az Önkormányzat működtetésében, ami éves szinten 27 millió 
forintot jelent a költségvetésben, vagy a második lehetőség, hogy átengedik az állam 
részére. Ebben az estben számítást végez az állam, majd közöl egy számot az 
önkormányzattal, mekkora összeggel kell éves szinten hozzájárulni az üzemeltetéshez. Hogy 
mi alapján végzik a számítást, azt nem lehet tudni, így azt sem, hogy milyen összeggel kell 
hozzájárulni a működtetéshez. Ehhez csak akkor kapnak tájékoztatást, ha felteszik a kérdést, 
amennyiben nem lépik meg, három évig nem lehet többet megtudni a működtetés 
feltételeiről. Ez motiválta abban, hogy arról döntsenek, átadják állami működtetésbe az 
iskolát, de még a válasz megérkezése után 8 nap áll rendelkezésre, hogy meghozzák a végső 
döntést. Ezzel csak egy másik lehetőséget szerettek volna megvizsgálni és nem szembemenni 
a korábban meghozott testületi döntéssel, amikor arról határoztak, hogy önkormányzati 
működtetésben marad az iskola.  
 
Németh Mihályné intézményvezető: Azt eddig is tudták, hogy a 3000 fő alatti települések 
átadják az államnak működtetni az iskolákat és fizetni kell az önkormányzatoknak 
hozzájárulást. Nem érzi gazdaságilag stabilnak az államot és azt sem, hogy ugyanazon a 
színvonalon történne a működtetés, mint az eddig megszokott volt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ma biztosan nem arról döntenek, hogy átadják az államnak, 
csupán szeretnék megismerni azt a számot, mennyit vállal az állam a működtetéshez, és 
mennyivel kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. Szeretné látni, milyen összegből szeretné 
az állam fenntartani az iskolát.  
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Németh Mihályné intézményvezető: Nem bízik abban, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben 
az állam fogja bírni a működtetést.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az a véleménye és azzal ért egyet, hogy meg kell vizsgáltatni a 
finanszírozás feltételeit, tisztábban kell látni a számok területén, de igazi megoldást csak az 
nyújthat, ha az intézmény finanszírozása az önkormányzatnál marad.  
 
Bak Károlyné képviselő: A kormány célja az elvonások. Furcsának tartja, hogy átveszi a 
működtetést az állam, de azért az önkormányzatoknak is fizetni kell. A tendencia az, hogy 
azonos színvonalra hozzák az ország különböző tájain az iskolákat. Ebben a helyzetben Bugyi 
községben ez csak feladatszínvonal csökkenést jelenthet, mert sok feladatot vállalt fel a helyi 
iskola, ami az egyenlősdibe nem fér bele.  
 
Csizmadi László képviselő: Azzal nem veszítenek, ha tájékozódnak és megtudják, hogyan 
képzeli el az állam a működtetést. Más esetben is több lehetőséget vizsgálnak meg, mielőtt a 
végső döntés meghozzák.  
 
Józsa László képviselő: A működtetés átadásával azok a dolgok kerülhetnének veszélybe, 
amelyeket a fizetőképes önkormányzat felépített, hiszen az egy szintre hozása az iskoláknak 
csak abból a pénzekből jöhet létre, amit az önkormányzatoktól beszed az állam a 
működtetés mellé. Nem szabad alkukba belemenni, és különféle feltételeket elfogadni az 
állam részéről. Úgy gondolja, hogy az már a lakók felé is bizonyítás, ha az önkormányzat 
vállalja a finanszírozást.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Csak megfogható dolgokról beszélnek, az hogy a 
pedagógusokat ellehetetlenítik, arról nem beszélnek. Az iskolát a tanár jelenti, nem csupán 
az épület.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megkéri az intézményvezetőt, hogy beszéljen a közelmúltban 
megtartott konferenciáról, mit hallottak a tárgyi eszközök működtetéséről? 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Pontos információkat nem tudnak, de azt elmondták, 
hogy ami az oktatáshoz tartozó taneszköz, azt az állam fogja biztosítani, ami a működéshez 
szükséges, azt a fenntartónak kell finanszírozni. Állami működtetés esetén járási 
tankerülethez tartoznak az iskolák és ellátmányt kapnak a működéshez. Az étkezéshez az 
állam biztosítja a normatívát, ha igazolatlanul mulaszt a diák, akkor a jövőben az iskolának a 
járási hivatalhoz kell majd fordulni, már nem a jegyző felé. Természetesen más témáról is szó 
esett, mint pl. a tankerületek igazgatóiról, akiket novemberre megválasztanak, és már 
decemberben felkeresik az intézményeket, ahol az igazgatóval és a polgármesterrel átnézik a 
személyi anyagokat, illetve az adott napon a pedagógusok számát rögzítik. 2013. tavaszáig 
minden intézménynek intézkedési tervet kell készíteni arra vonatkozóan, hogy öt éven belül 
milyen fejlesztéseket tervez.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  
működtetés vállalásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 5 igen, 2 nem és 1 
tartózkodási szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
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169/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Nkt. 
74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat 
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló az állami intézményfenntartó központ 
által 2013. január 1-jétől fenntartott Kazinczy Ferenc Általános 
és Művészeti Iskola köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését 
vállalja, felmentési kérelmet nem kívánja benyújtani. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. október 31. 

 

14. Elterjesztés Intézmények által használt tárgyi eszközökre vonatkozó 
szerződésről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

170/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tárgyi 
eszközök használatba adási szerződést köt az Önkormányzat 
által fenntartott intézményekkel, valamint a Polgármesteri 
Hivatallal.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 
szerződések aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

15. Beleznay kastély előtető építése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Józsa László képviselő: Kiskunlacházi egyéni vállalkozó készíti az előtetőt mindkét bejárati 
ajtó fölé annyi változással, hogy az épület színével megegyező tartószerkezettel készül, 
teljesen átlátszó polikarbonát anyagból.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.  
  

171/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bessenyei Művelődési Ház és Könyvtár épület (1 
hrsz.) bejárata fölé - az előterjesztés mellékletét képező 
műszaki tartalommal - előtetőt készíttet (Szappanos István 
egyéni vállalkozóval, cím: Kiskunlacháza, Móra Ferenc u. 1. 
adószám: 61027097-2-33) 220.000,-Ft+Áfa vállalási áron.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
kivitelezési szerződés aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

16.  Javaslattétel Pest megyei díjakra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Szatmári Attila jegyző: A bizottsági ülésen felvetődött ifj. Bordás Sándor neve, akit 
nevezhetne a testület Pest megyei kitüntető díjra, mint az év férfi sportolóját.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

172/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2012-ben a „Pest megye legjobb férfi sportolója” 
díjra ifj. Bordás Sándor versenyzőt javasolja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

17. Napköziotthonos konyha bővítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Hegyi József elkészítette azt az új tervet a konyha bővítésére, 
amely a melléképületek elbontásával - a Teleki utca irányába - lehetőséget nyújt egy 
praktikus átépítésre. A konyhai dolgozók hátul a fekete – fehér öltözőn keresztül juthatnak 
be, illetve az ebédlőhöz tartozik a Teleki utca felől a női-, mellette pedig a férfimosdó. Akik 
étkezni mennek, azok a régi megszokott helyen járnak be az ebédlőbe.  
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El kell dönteni, hogy ezt a jelenlegi tervet lehet-e továbbmunkálni, költségvetést készíteni 
hozzá, vagy szükségesnek látják a terv más irányú módosítását? 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Az új köznevelési törvény szerint a jövő évtől egész 
napos iskolaszervezést kell a gyerekek részére biztosítani. Egyre több gyerek fog ebédelni, 
még a jelenlegi létszám is növekedni fog. Mennyi gyermeknek biztosít az átalakított ebédlő 
helyet? 
 
Józsa László képviselő: Egy csoportban kb. 100 gyerek tud ebédelni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészíti, hogy a folyosóról ki kell alakítani mozgáskorlátozott 
mosdóhelyiséget.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   

173/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a tulajdont képező 1423 hrsz.-ú Bugyi 
Napköziotthonos Konyha bővítéséhez szükséges építési 
engedélyezési eljárást elindítja és a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja.    

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az eljárás lefolytatásához szükséges 
valamennyi okirat aláírására  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

 
 

18. Logopédia többletellátás igénylése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A beszámoló kapcsán már szó esett arról, hogy miért szükséges 
a többletórák igénylése, a választ az óvodavezető asszony elmondta, javasolja, hogy 
szavazzanak a költség támogatásáról. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
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174/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 2012. november 01-től a 2012/2013 
tanévre vonatkozó – előterjesztésben foglaltak szerinti - 
heti 5 óra logopédiai többletórát a Napköziotthonos 
Óvoda részére biztosítja, melynek költségét részben a 
2012 és 2013 évi költségvetésében biztosítja.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 

 
 

19. Telekvásárlási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Megkereste Nagy Zsolt Abay Frigyes utcai lakos, hogy 
szeretné megvásárolni azt a telket, amelyet az önkormányzat visszavásárolt Farnadi 
Richardtól, továbbá a mellette lévő 216 m2-es utat is meg szeretné venni, mert szűk, 
használhatatlan. Szeretné feltölteni, a járdát és az árkot a meglévőhöz alakítani, mert 
jelenleg egy gödörnek néz ki. Ami kérése van a vevőnek, hogy ne 4+1 év, hanem 6+1 év 
beépítési kötelezettséget írjon elő az önkormányzat számára. Amit még el kell végeztetni, az 
utca átminősítése és ezt követően összevonatása a telekkel.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   

175/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy eladja a tulajdonát képező  

• 2115/2 hrsz-ú  216 m2 nagyságú beépítetlen terület 

• 2115/3 hrsz-ú  1279 m2 nagyságú beépítetlen terület 
elnevezésű ingatlant  együttesen a kölcsönösen kialkudott bruttó 
3.900.000,-Ft     
azaz Hárommillió-kilencszáz ezer  forint vételárért  a Nagy Zsolt    
(Bugyi, Dr Abay Frigyes u. 13). részére.  
A vevő vállalja, hogy a beton alapot elbontja, járdát és árkot saját 
költségén a megemelt terepszinthez igazítja, az eladó biztosítja 6+1 
év beépítési kötelezettség fenntartását. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az okiratok 
aláírására 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta.   
 

176/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 2115/2 hrsz.-ú 216 m2 nagyságú „út” 
megnevezésű ingatlant „beépítetlen területté minősíti, 
továbbá forgalomképes ingatlanná minősíti át.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
okiratok aláírására 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

20. Egyebek 
 

- Szökőkút – Bak Károlyné 
 

Bak Károlyné képviselő: A szökőkútról és a szoborról előzetes megegyezés történt a 
művésszel, aki november elejére makettet fog készíteni a testület számára, mivel a pályázat 
beadására november 15-e a határidő. Megkérdezte a művész, hogy milyen költségű szoborra 
készítsen makettet, amire a Polgármesterrel történt egyeztetést követően azt a választ adta, 
hogy 3-5 millió forintig terjedjen. Úgy gondolta a művész, hogy egy gyerek alakot fog 
ábrázolni a szobor a szökőkút mellett.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megemlíti, hogy amennyiben az önkormányzat adja be a 
pályázatot, akkor az ÁFA-t ki kell fizetni, ha az egyház adja be, akkor a bruttó összeget 
támogatják.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   

 
177/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Beleznay térre a 
jelenlegi csobogó helyén szökőkutat terveztet és a 
testület az elkészített költségvetésével a pályázat 
beadását támogatja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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- Templom előtti tér – Bak Károlyné 

 
Bak Károlyné képviselő: A Katolikus templom előtt van két akácfa, ami sok kellemetlenséget 
okoz a termésével, egész nyáron hullajtja a bogyóit, amit az ott közlekedők széttaposnak, ki 
kellene a két fát vágni. Az a véleménye, hogy helyette két darab gömbkőrist kellene ültetni, 
ami esztétikailag előnyösebb és forgalomtechnikai szempontból is javítaná a 
kereszteződésben a beláthatóságot.  
 
Józsa László képviselő: Megjegyzi, hogy a jelenlegi fa formája olyan, mint egy sátor, ami alatt 
a fiatalok előszeretettel tartózkodnak. Esténként ott csoportosulnak és beszélgetnek a 
templom előtt, a fa kivágása után ez is megszűnne, miután nem lennének takarásban a fától.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot 
hozta.   
 

178/2012. (X.18.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Katolikus 
templom előtt lévő két fát kivágatja, majd a 
helyére két darab virágzó gömbkőrist ültet.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

Somogyi Béla                                                              Szatmári Attila  
                         polgármester                                                         jegyző 


