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Testületi ülés helye: Bessenyei György Művelődési Ház nagyterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila  jegyző 
                                                              Török Anita  pénzügy vezető 
                                                               Dr. Kuti Éva házi gyermekorvos 
                                                               Dr. Fazekas Lívia háziorvos 
                                                               Matics Lászlóné védőnő 
                                                               Macsek Anita védőnő                                  

                        
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla  polgármester köszönti az ülésen megjelent Képviselőket, valamint a 
tanácskozási joggal meghívottakat.   Megállapítja, hogy a testület határozatképes,  
valamennyi megválasztott  képviselő  jelen van.  Ezt követően javaslatot tesz az ülés 
napirendi pontjaira vonatkozóan, melyet a  Képviselőtestület 8 igen szavazattal  egyhangúlag  
elfogadta az alábbiak szerint:  
 
1./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett    
       munkáról 
       Előadó:  Somogyi Béla polgármester 
 
2./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
      Előadó: egészségügyi szolgáltatók 
      Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 
3./ A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról beszámoló 
      Előadó: Józsa László művelődési ház igazgató 
      Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 
4./ Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 
      Előadó: Szatmári Attila jegyző 
      Véleményező:  Szociális és Jóléti Bizottság 
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5./A „Kertváros” Gyál Többcélú Kistérségi Társulás  Családvédelmi Központjának számolója 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Véleményező: Szociális Bizottság 
 
6./ A 2012. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
 
7./ Előterjesztés az önkormányzati vízi közművekkel kapcsolatos kérdésekről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8./ Előterjesztés az elkerülő út körforgalmának vízvezeték kiépítésére 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
9./ A 2011. évi adóügyi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló ismételt tárgyalása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
10./ Ház tulajdonrész eladás iránti kérelem 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
11./ Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályairól 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
        Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
 
12./ Bugyi Nagyközségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
        Véleményező Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
 
13./ K&H Bank megkeresése kötvénnyel kapcsolatban 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
14./ Ivóvízminőség javítása közbeszerzés bíráló bizottság megválasztása 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
15./ Egyebek 
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Napirend tárgyalása 
 
 

Somogyi  Béla polgármester javaslatot tesz a képviselőtestület tagjainak arra vonatkozóan, 
hogy   az 1 és 2. napirendi pontot cseréljék fel, s úgy tárgyalják, mivel a 2. napirendi pontnak 
meghívott vendégei is vannak. A javaslatot a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.  
 
1./ Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
      Előadó: egészségügyi szolgáltatók 
      Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság  
 
Kiegészítés:  
Bálintné Balogh Mária  képviselő, a Szociális és Jóléti Bizottság elnöke:  Nagyon nehéz munka 
hárul az egészségügyi szolgáltatókra.  A bizottság  megtárgyalta a beszámolókat és csak 
elismeréssel tud nyilatkozni az egészségügyben dolgozókról. Mindenki  előtt ismertek az 
ágazatra jellemző újabbnál újabb szabályozások, amelyeknek a betartása bizony nem kis 
nehézséget okoz a szolgáltatóknak, s ilyen  feltételek között kell a gyógyító munkát 
végezniük.  A bizottság valamennyi egészségügyi szolgáltató beszámolóját elfogadásra 
javasolja.  
 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester a védőnői szolgálat beszámolójával kapcsolatban 
kéri a véleményeket, kérdéseket.  
 
Rácz Zsolt bizottsági tag, a Gazdasági Bizottság alelnöke:  A beszámolóból kitűnik, hogy a 
várandós nők, valamint a születések száma nem csökkent az elmúlt évben, hanem stagnált.  
Az is kedvező véleménye szerint, hogy az önkormányzati rendelet amit az elmúlt évben 
fogadtak el, meghozta az eredményt, s csökkent a  regisztrációs kártyával rendelkező 
gondozottak száma. 
 
Somogyi Béla polgármester: tájékoztatja a védőnőket arról, hogy a felújítási munkák 
hamarosan elkezdődnek. Amint a hivatal felújításával kapcsolatos munkák végéhez érnek, 
nem mennek el a vállalkozók,  hanem kezdik az egészségházban is a munkát.  
 
Dr. Kuti Éva házi gyermekorvos: szeretné kérni, hogy a védőnőkkel közösen részt vehessenek 
pl. a fal-, vagy a padozat színének   kiválasztásában.  
 
Somogyi Béla polgármester: természetesen annak semmi akadálya nincs, hogy a 
választásban részt vegyenek. 
 
Bálintné Balogh Mária bizottsági elnök: Szeretné megköszönni a védőnők segítő munkáját, 
amellyel az iskolások felkészítését segítették a csecsemőápolás   versenyre, s ennek 
eredményeképpen mindig szép eredményeket értek el.  
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Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: A bizottsági ülésen felvetődött, hogy a központi 
ügyelet és a fogászat külső szigetelése és festése szükséges lenne. Erre vonatkozóan  
megkeresték az illetékeseket,  s már érkezett is ajánlat. 
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, Somogyi  Béla polgármester szavazásra bocsátja  a 
védőnői munkáról szóló beszámolót, melyet  a képviselőtestület  9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Ezt követően a Dr.Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet betegszállítással kapcsolatos  
beszámolójával kapcsolatban kérte a véleményeket és kérdéseket.  
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés,  vélemény nem volt, Somogyi  Béla polgármester 
szavazásra bocsátja  a betegszállításról  szóló beszámolót, melyet  a képviselőtestület  9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Ezt követően a Delta Központi Orvosi Ügyelet    beszámolójával  kapcsolatban kérte a 
véleményeket és kérdéseket a polgármester.  
 
Dr. Kuti Éva házi gyermekorvos:  Sajnos az ügyelettel kapcsolatban még mindig vannak olyan 
problémák, hogy bizonyos eszközök, gyógyszerek, amelyek a sürgősségi ellátáshoz kellenek, 
nincsenek biztosítva. Így van ez annak ellenére, hogy folyamatosan jelzik az ügyelet 
vezetőjének azt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy írjanak elő egy minimum eszköz- és 
gyógyszerszükségletet, ami az ügyeleti ellátáshoz feltétlenül kell. Ezt a szerződésbe bele kell 
írni,  s  mindenkor lehet ellenőrizni is. Abban az esetben, ha többször azt tapasztaljuk, hogy 
nem biztosítják megfelelő módon, akkor lehet észrevételezni, s lehet szerződésszegésre 
hivatkozni. Jelezné továbbá, hogy  időnként a személyes hozzáállással is van probléma. 
 
Dr. Kuti Éva háziorvos: a minimum feltételeket a jogszabály előírja, tehát azt nem kell 
helyileg szabályozni. 
 
Dr. Fazekas Lívia háziorvos: Szeretné megvédeni a központi ügyeletben dolgozó fiatal 
orvosokat, hiszen valamennyien tehetséges, jó szakmai képességekkel rendelkező 
szakemberek. Természetesen, mint minden más terület ez is emberfüggő. 
 
Somogyi Béla polgármester:  olyan észrevétel, amelynek eredményeként a szolgáltató felé 
intézkedni kellett volna az önkormányzatnak, az elmúlt időszakban nem volt.  Úgy ítéli meg, 
hogy az anyagok biztosításával kapcsolatos problémákat az ügyeletben dolgozóknak kell 
lerendezni a vezetőkkel. Javasolja, hogy vezessenek  egy olyan nyilvántartást, amelyben 
pontos időpontok megjelölésével  szerepel az, hogy  mikor milyen eszköz nem állt 
rendelkezésre, s ezzel a későbbiek folyamán lehet már érvelni. A maga részéről kifogásolja, 
hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a Delta  az utóbbi időben nem küld havi jelentést a 
számla mellé.  Javasolja, hogy ennek hiányát észrevételezzék  a Delta felé. 
 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban kérdés,  vélemény nem volt, Somogyi  Béla polgármester 
szavazásra bocsátja  a  Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport  Központi Orvosi Ügyelet  
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2011. évi működéséről  szóló beszámolót kiegészítve azzal, hogy a havi számla mellé a  
tevékenységükről szóló jelentést csatolja ismételten. A javaslatot  a képviselőtestület  9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Ezt követően Dr. Kuti Éva háziorvos, házi gyermekorvos    beszámolójával  kapcsolatban kérte 
a véleményeket és kérdéseket a polgármester.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott. 
A polgármester ezt követően dr. Végh László háziorvos 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolójával kapcsolatban kérte a véleményeket,   kérdéseket, s mivel nem volt, így 
szavazásra bocsátja azt. A beszámolót a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Somogyi Béla polgármester ezt követően dr. Fazekas Lívia  háziorvos 2011. évi munkájáról 
szóló beszámolójával kapcsolatban kérte a véleményeket,   kérdéseket, s mivel nem volt, így 
szavazásra bocsátja azt. A beszámolót a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Ezt követően a polgármester a fizioterápiás szolgáltatásról szóló beszámolót bocsájtotta 
vitára. 
 
Rácz Zsolt képviselő:  Szeretne érdeklődni arról, hogy ez a támogatás megfelelő-e a 
szolgáltatáshoz? 
 
Nyúl Károlyné ügyvezető, Caritas’97 Bt: Szóban is megköszönte az önkormányzat 
támogatását, mely nagyban segíti munkáját.  
 
Mivel több kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja  a  
fizioterápiás szolgáltatásra vonatkozó beszámolót, melyet a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott. 
 
Ezt követően a polgármester a fogászati tevékenységről  szóló  beszámolót bocsájtotta 
vitára, mellyel kapcsolatban kérdés és vélemény nem volt, s   a képviselőtestület 9 igen 
szavazattal egyhangúlag  elfogadott. 
 
Somogyi Béla polgármester megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos munkáját. 
Ezt követően mivel a Képviselőtestület  külön-külön valamennyi beszámolót elfogadott,  
együttesen szavazásra bocsátja  az egészségügyi szolgáltatók 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Delta  Országos Katasztrófa Mentő 
Csoport figyelmét a polgármester hívja fel levélben arra, hogy a havi számla mellé minden 
esetben küldje meg az előző hó tevékenységére vonatkozó  beszámolót. A javaslatot a 
képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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75/2012./V.10./KT.sz. határozat: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata az 
egészségügyi szolgáltatók 2011. évi 
tevékenységéről szóló beszámolókat  elfogadja. 
2./ A Képviselőtestület  felkéri Somogyi Béla 
polgármester, hogy  a Delta  Országos Katasztrófa 
Mentő Csoport figyelmét  hívja fel levélben arra, 
hogy a havi számla mellé minden esetben küldje 
meg az előző hó tevékenységére vonatkozó  
beszámolót. 
Határidő: 1./ pontra azonnal 
                  2./ pontra 30 nap 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
 
 

2./  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett    
 munkáról 
 Előadó:  Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez.  
 

Kérdés, vélemény:  
Rácz Zsolt képviselő: szeretné tudni, hogy a  sportcsarnok megépítése a korábbi tervek 
felhasználásával  történik-e, vagy  újabb tervet készítenek?  
 
Somogyi Béla polgármester: a régi tervek kerülnek aktualizálásra, az öltöző esetében. A nagy 
sportcsarnok megépítését most elhalasztjuk a következő pályázati ciklusra. Úgy ítéltük meg, 
hogy  nem szabad az öltöző megvalósítását veszélyeztetni a sportcsarnokkal. 
 
Mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásával, valamint a két ülés között végzett 
munkával kapcsolatban több kérdés észrevétel nem volt, így Somogyi Béla polgármester  
szavazásra bocsátja azt, melyet a  Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012./V.10./KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a  lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között (2012. 04.12.-2012. 05.10.) végzett 
munkáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
3./ A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról beszámoló 
      Előadó: Józsa László művelődési ház igazgató 
      Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
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Kiegészítés: 
Józsa László igazgató: Sajnos a padozat esetében vannak hibák,  több helyen bemetszéseket 
kellett végezni, s jó pár centit kivágni. Nem lehet tudni azt, hogy 1-2 év múlva hogyan fog 
rendeződni a fa. A maga részéről javasolja, hogy egy állapotfelmérés készüljön, amit a 
későbbiek folyamán tudnak majd használni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Szeretné tudni, hogy a takaróléceket ki fizeti? 
 
Somogyi Béla polgármester:  A takaróléceket természetesen a kivitelező fizeti. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Jó látni azt, hogy bizonyos rendezvények milyen nagy sikerrel zajlanak. 
A legutóbbi, a születéshete rendezvénysorozat, ezen belül is a születésfa állítás nagy 
részvétel mellett történt. Ez igen örvendetes. 
 
Józsa  László igazgató:  A művelődési ház programjaira jellemző, hogy vannak közöttük 
olyanok, amelyek néhány alkalom után lecsengenek, vannak azonban olyanok is, amelyek 
éveken keresztül sikeresek, s szereti a lakosság.  A legjobbak megtalálása érdekében 
állandóan ötleteket gyűjtenek, s ezek között mindig van olyan, amely sikeres.   
 
 
Mivel a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi munkájáról szóló 
beszámolóval  kapcsolatban több kérdés észrevétel nem volt, így Somogyi Béla polgármester  
szavazásra bocsátja azt, melyet a  Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

77/2012./V.10./KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a  Bessenyei 
György Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  
      

4./ Átfogó jelentés a gyámhatósági feladatokról 
      Előadó: Szatmári Attila jegyző 
      Véleményező:  Szociális és Jóléti Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a  képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
 
Mivel az írásos, mindenre kiterjedő beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem vélemény 
nem volt, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
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 78/2012. (V.10 .) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal – a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalához történő továbbításra  
Felelős: Somogyi Béla, polgármester 
  

 
5./A „Kertváros” Gyál Többcélú Kistérségi Társulás  Családvédelmi Központjának számolója 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Véleményező: Szociális Bizottság 
 
Bálintné Balogh Mária, a Szociális Bizottság elnöke: a Bizottság a mindenre kiterjedő, 
részletes beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Józsa László képviselő:  Bizonyos értelemben jó dolog az, hogy a  környező települések adatai 
is láthatók, s esetlegesen össze is hasonlíthatók. Másrészt viszont úgy gondolja, hogy nem 
mérvadó, hiszen van olyan település, ahol sokkal kevesebbnek tűnik a felderítések száma, 
holott ez nem biztos, hogy azért van, mert ténylegesen kevesebb, hanem abból is adódhat, 
hogy sokkal szemérmesebbek az emberek, s nem élnek jelzéssel az adott hatóságok felé.  
 
Mivel az írásos  beszámolóval kapcsolatban sem kérdés, sem vélemény nem volt, Somogyi 
Béla polgármester szavazásra bocsátja a   „Kertváros” Gyál Többcélú Kistérségi Társulás  
Családvédelmi Központjának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót, melyet a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

  79/2012. (V.10 .) Kt. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a   
„Kertváros” Gyál Többcélú Kistérségi 
Társulás  Családvédelmi Központjának 
2011. évi munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 
6./ A 2012. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
 
Józsa László az Oktatási és Ügyrendi Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a 
képviselőtestületet arról, hogy az előző bizottsági ülésen sajnos a bizottság elmulasztotta a 
kitüntető díjak előkészítésének kérdését tárgyalni. Ezért a korábbi gyakorlatnak megfelelően  
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tesz javaslatot a határidőkre.  A kitüntető díjakra a jelölések időpontját július 20-ban 
javasolja megjelölni. Így lesz még elegendő idő augusztus 20-ig a szükséges teendőket 
megtenni. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                             80/2012. (V.10 .) Kt. sz. határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a  2012.  
évi  kitüntető díjakra a jelölési határidőt 
2012.  július 20-ban  határozza meg.    
Határidő:  2012. július 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 
7./ Előterjesztés az önkormányzati vízi közművekkel kapcsolatos kérdésekről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

81/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat 
A Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 
DAKÖV Kft.  törzstőke emelését tudomásul veszi az alábbiak 
szerint. 
1) A DAKÖV Kft. jelenlegi jegyzett tőkéje/törzstőkéje 4.910eFt 

Az egyes tagok törzsbetétei: 
Dabas Város Önkormányzata                 2.240eFt 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata     780eFt 
Örkény Város Önkormányzata                  730eFt 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 680eFt 
Táborfalva Község Önkormányzata      480eFt 

2) A társaság tagjai a DAKÖV Kft. 2012. április 26-án megtartott 
taggyűlésén az előterjesztéssel egyezően úgy határoztak, hogy 
a társaság jegyzett tőkéjét 29-szeresére, 142.390 eFt-ra emelik 
fel a tőketartalék és az eredménytartalék terhére, amely az 
egyes tagok törzsbetéteit  - további befizetés nélkül - 
arányosan növeli az alábbiak szerint: 
Dabas Város Önkormányzata                     64.960eFt 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata       22.620eFt 
Örkény Város Önkormányzata                   21.170eFt 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 19.720eFt 

                                                Táborfalva Községi Önkormányzat      13.920eFt 
  Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 
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8./ Előterjesztés az elkerülő út körforgalmának vízvezeték kiépítésére 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                   82/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat 

1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bugyi 
nagyközséget elkerülő út körforgalmak vízellátására 
nem köt szerződést a DAKÖV kft-vel. 
2./ Ezzel egyidejűleg felkéri a polgármesteri hivatal 
munkatársait, hogy a napelemes vízellátás 
lehetőségét vizsgálja meg, s ennek ismeretében 
hozza meg döntését. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor  alpolgármester 

 
9./ A 2011. évi adóügyi feladatok teljesítéséről szóló beszámoló ismételt tárgyalása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Kiegészítés: 
Rácz Zsolt képviselő: A Gazdasági Bizottság ülésén ő tette a javaslatot arra vonatkozóan, 
hogy  az előző évben meghatározott keret 5 %-kal kerüljön megemelésre. Ezt azért tette, 
mert ebből az összegből nem csak a jegyző és az adós kollégák részére történik kifizetés, 
hanem a hivatal többi dolgozója is részesül belőle.  Ebből a meggondolásból tette a 
javaslatot, melyet a bizottság elfogadott, s most ez került a testület elé. 
 
Mivel a kiegészítéssel, s az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, 
Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot, melyet a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2012. ( IV.12.) Kt. határozat 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 2011. évi adóbefizetésről és adóbehajtás teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

2.) Az adóbeszámoló alapján a kifizethető keret összegét 
5.775.000.-- Ft.-ban állapítja meg. 

3.) A jegyző jutalékát 787.500.—Ft-banllapítja meg 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

  Szatmári Attila, jegyző 
  Török Anita, pénzügyi vezető 

Határidő: 2012. május 30. 
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10./ Ház tulajdonrész eladás iránti kérelem 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés   jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot, melyet a Képviselőtestület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat: 
A Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
404 hrsz-ú Bugyi Május 1 utca 28. szám alatti ingatlan 70/210  
rész tulajdonosa Bognár Sándorné kérelmét  megtárgyalta és 
annak ismeretében 70/210 tulajdoni részének ingyenes 
tulajdonba vételét  

nem támogatja. 
 

Felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről írásban 
tájékoztassa. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 

 
 
11./ Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi szabályairól 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
        Véleményező: Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést és a rendelettervezetet, melyet a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s megalkotta   
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
13/2012./V.21.sz./ rendeletét  a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások helyi 

szabályairól 
 
 
12./ Bugyi Nagyközségi Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
        Véleményező Oktatási és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel  kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést és a rendelettervezetet. A 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta a rendelettervezetet, s megalkotta   
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
14/2012. (V. 12)  sz.  rendeletét 

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  7/2011. (III.16) számú rendelet 
módosításáról 

 
 
13./ K&H Bank megkeresése kötvénnyel kapcsolatban 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva  a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy  a 
Gazdasági és Fejlesztési, valamint az Oktatási és Ügyrendi Bizottság határozatában azt 
javasolta, hogy a K&H Bank megkeresésére a „Bugyi 2028” kötvényokirat rendelkezéseinek 
megsértésével kapcsolatban írásban reagáljon, melyben tájékoztatja a bankot arról, hogy a 
rendelkezések megsértése miatt nem kíván kompenzációt adni.  A javaslatot a 
Képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag tudomásul vette, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

 85/2012. (V. 10.) Kt. sz. határozat: 
A Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a K&H Bank 
megkeresésére a „Bugyi 2028” kötvényokirat rendelkezéseinek 
megsértésével kapcsolatban írásban reagáljon, s ebben 
tájékoztassa a bankot arról, hogy a rendelkezések megsértése 
miatt nem kíván kompenzációt adni.   
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

14./ Ivóvízminőség javítása közbeszerzési eljáráshoz  bíráló bizottsági tagok megválasztása 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi  Béla polgármester  javasolja a  Bíráló Bizottságba  a következő személyeket: a 
közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező személynek Mészáros Ernő műszaki 
főtanácsost, a pénzügyi szakértelemmel rendelkező személynek Komán Györgynét, a jogi 
szakértelemmel rendelkező személynek Dr. Rim Zsuzsanna Dorina ügyvédet, a közbeszerzési 
szakértőnek a TAKTA-OSI munkatársát  Egressy Mártont  javasolja megválasztani. 
 
Mivel az előterjesztéssel és a határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, 
a polgármester szavazásra bocsátja azt, amelyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



 14 

 
86/2012. (V.10.) KT. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a „Bugyi Nagyközség kútvizeinek kezelése az 
ivóvízminőség-javítás érdekében” építési – KEOP-1.3.0/09-
11-2011-0036 számú pályázat - beruházás megvalósítására 
nemzeti értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárás 
megvalósítására a 38/2012. (III.12.) sz. KT határozat szerint 
elindított közbeszerzési eljáráshoz a Közbeszerzési Bíráló 
Bizottság tagjainak választja: 
 
Mészáros Ernő közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem, 
Komán Györgyné pénzügyi szakértelem, 
Dr. Rim Zsuzsanna Dorina  jogi szakértelem, 
Egressy Márton TAKTA-OSI közbeszerzési  szakértő 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
 

15./ Egyebek 
       a./ Sportversenyhez anyagi támogatás kérése 
             Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
             Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Kiegészítés: 
Magy András Gábor alpolgármester: Természetesen abban az esetben, ha anyagi támogatást 
kapna a kérelmező, ennek ellenében a települési jelképek megjelenítését kérhetjük. 
Mindenképpen jó dolog az, ha öregbíti településünk hírnevét egy nemzetközi versenyen. A 
fiatal sportoló teljesen saját erőből jutott el erre a szintre, véleménye szerint mindenképpen 
megérdemelné a támogatást.  Amennyiben a támogatás mellett dönt a képviselőtestület, 
abban az esetben a Sport Egyesületen keresztül lehetne megvalósítani, valamint úgy 
gondolja, hogy egy ilyen szakosztályt is létre lehetne hozni, ahova az ilyen sportágak bele 
illeszthetők.  
 
Rácz Zsolt képviselő, a Gazdasági Bizottság alelnöke: Mindenképpen méltányolni kell azt, 
hogy ilyen eredményt ért el ez a fiatalember, s a maga részéről javasolja a támogatást 
részére.  
 
 
Mivel a kérelemmel kapcsolatban további  kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester 
szavazásra bocsátja a  javaslatot, mely szerint ifj. Bordás Sándor részére  a 2012. június 7-én 
Hornban megrendezendő versenyen történő részvételhez 50.000.—Ft anyagi támogatást 
nyújt a  Bugyi Sport Egyesületen keresztül. A javaslatot a  képviselőtestület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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87/2012. (V.10.) KT. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
ifj. Bordás Sándor Bugyi alsóványi lakos részére a 2012. 
június 7-én Hornban (Ausztria) megrendezendő  Brutal 
Chellenge (újfajta erőemelő sportág) EB. versenyen történő 
részvételhez 50.000.—Ft. anyagi támogatást nyújt a Bugyi 
Sport Egyesületen keresztül. 
Felelős: Török Anita  pü vezető 
               Bai Miklósné Bugyi SE elnök 
Határidő: 15 nap 

 
 

        b./ Mozgáskorlátozottak részére anyagi támogatás 
              Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az elmúlt 
héten az Ócsai Mozgáskorlátozottak  Intézetének vezetője megkereste, s a megrendezésre 
kerülő paralimpia díjazására 30.000.—Ft. támogatást kértek, melyet részükre át is adott. A     
vezetővel történt megbeszélés során  felszínre került, hogy jó lenne az, ha valaki helyben 
összefogná a mozgáskorlátozottak ügyeit településünkön is. Megítélése szerint abban az 
esetben, ha sikerülne ilyen embert találni, abban az  esetben sokkal több eredményt lehetne 
ezen a területen elérni. 
  
Mivel a tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla   polgármester 
szavazásra bocsátja javaslatát, mely szerint a Képviselőtestület utólag hozzájárul ahhoz, hogy 
az Ócsai Mozgáskorlátozottak Intézete részére az általuk megrendezett  paralimpia 
nyerteseinek díjazására 30.000.—Ft-ot átad.    
A Képviselőtestületet a tájékoztatót és a határozati javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:  
 

88/2012. (V.10.) KT. sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
utólagosan hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ócsai 
Mozgáskorlátozottak Intézete részére a polgármester a 
paralimpia nyerteseinek díjazására 30.000.—Ft-ot átadjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Napirend után 
 

A napirendi pontok megtárgyalását követően Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja 
a Képviselőtestületet, hogy az Energia  Központ Nonprofit Kft. tájékoztatta 
önkormányzatunkat arról, hogy az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program 
támogatási rendszeréhez benyújtott „Bugyi-Alsónémedi-Kakucs-Örkény  üzemelő, 
sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata” című pályázatunkat támogatásra érdemesnek 
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ítéltek, s így  146.403.060.—Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  A pályáztat 
formailag és tartalmilag megfelel a kiírási követelményeknek a projekt költséglevonás nélkül 
támogatható, 27 % ÁFA tartalom figyelembe vételével.  A pályázat a fenti  települések 
vonatkozásában kutak fúrását jelenti,  a  térségre kiterjedő vízbázist figyelik.  Az eredmények 
nagyon lényegesek, hiszen  pl. a bányanyitások engedélyezési eljárásához adatok állnak majd 
rendelkezésre.  A projekt megvalósítása során egyéb költség nem számolható el, s ezen 
költségek esetében kb. 8-10 millió forint várható, amely természetesen a 4 település között 
kerül felosztásra. Mivel Bugyi Nagyközség látja el a gesztori teendőket, s ebből eredően 
lényegesen több munkát végez, így az egyéb költségekből ránk eső fizetnivalót is ennek 
megfelelően szeretnénk csökkenteni. 
 
A Képviselőtestület a tájékoztatót megköszönte, s egyhangúlag tudomásul vett. 
 
A tájékoztatót követően, mivel több hozzászólás nem volt a  polgármester javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőre  Szatmáriné dr. Drahos Ildikó   képviselő személyében, melyet a 
Képviselőtestület  9 igen szavazattal egyhangúlag  elfogadott. Ezt követően Somogyi Béla 
polgármester az ülést bezárta. 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                           polgármester                                                         jegyző 
 
 
 
Hitelesítő képviselő:     
 
 
 
                                            Szatmáriné dr. Drahos Ildikó 
 
 
 


