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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2012. december 13-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Forster Vadászkastély vadászterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

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

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket,  
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert  9  megválasztott tagjából 8 fő  jelen van.  
A Polgármester úr  az írásban meghirdetett  napirenddel kapcsolatban javasolja a 
képviselőtestületnek, hogy a 9. napirendi pontot, amely a Felsőványi kisbusz üzemeltetése 
vegyék le a napirendről, mivel még további egyeztetések szükségesek a végleges álláspont 
kialakításához.  Kérdést intézett továbbá a kiküldött napirendi pontok kiegészítésére 
vonatkozóan. 
Szatmári Attila jegyző: Az egyebek napirendi pontnál a Polgármesteri Hivatal Alapító 
Okiratának módosítását javasolja felvenni. 
 
A Képviselőtestület a napirendi pontokra tett törlési, illetve kiegészítési javaslatot 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 
1.   A Temetőüzemeltető  2012. évi üzemeltetési beszámolója 
      Előadó:  Szomorúfűz  Kegyeleti és Temetkezési BT. ügyvezetője 

 
2.   A 2013. évi szolgáltatási díjak megállapítása 

Előadó: Polgármester  
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

3.   Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett    
       munkáról 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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4.   Előterjesztés a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék    

szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 10/2007.(VIII.15.) sz.  
rendelet módosításáról. 

      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
5.   Döntéshozatal  az iskola működtetésével összefüggő álláshelyekről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
6.    Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Alapítvány  étkezési költségeinek támogatása 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Véleményező:  Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
7.    Javaslat Társulási megállapodás módosítására 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8.     A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 13/2012./V.20./ sz.   
        Önkormányzati  rendelet hatályon kívül helyezéséről 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
        
9.  Gomba Község Önkormányzatának megkeresése a régiós különválás kezdeményezésével   
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   
10.   Az Önkormányzat 2013. évi Munkaterve 
         Somogyi Béla polgármester 
              
11.   Dia-Ren-Farm Kft. építési ügye 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
12.   Egyebek  

   
  a./ A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

         b./ Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány javára rendezett jótékonysági  ren- 
             dezvény bevételének átadása 
             Előadó: Török Anita pénzügyi vezető               
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Napirend tárgyalása 
 

    

1. A Temetőüzemeltető 2012. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a szolgáltatóval 
egyeztetések folynak a megnövekedett urnás temetések lehetőségének megteremtésére 
vonatkozóan. Erről  a februári testületi ülésre készítenek tájékoztatót. A szolgáltatás árai 
nem emelkednek, tehát mindenképpen elfogadásra javasolja a beszámolót a bizottság 
egyetértésével. 
 
Mivel  a napirendi ponthoz hozzászólás, kérdés nem érkezett, Somogyi Béla  Polgármester 
szavazásra bocsátja a beszámolót és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal  egyhangúlag 
elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

214/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
1./  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete  a Szomorúfűz Kegyeleti és Temetkezési BT 2012. 
évi üzemeltetői beszámolóját elfogadja.  
 2./ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy a szolgáltatóval egyeztessen az urnás temetés 
lehetőségéről. A tárgyalások eredményéről a 2013. februári 
KT-ülésen számoljon be. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 1./  pontra azonnal 
                  2./ pontra  2013. februári KT-ülés 

 
 
 

2.        2013. évi  szolgáltatási díjak megállapítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester az írásos előterjesztés alapján tételesen ismerteti a 
szolgáltatási díjak alakulását, s tájékoztatja  a képviselőtestületet arról, hogy a  
napköziotthonos konyha étkezési térítési díjai a személyes egyeztetés eredményeként a 
tervezett 4 %-os emelésről 3 %-ra változnak.  Elmondja továbbá, hogy a IX. pontban 
szereplő víz és szennyvízcsatorna díjak  esetében a 4,2 %-os emelés törvényi lehetőség, 
ezt mindenképpen el kell fogadni, hiszen még elegendő sem lesz a megemelkedett 
költségekre.  
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Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja a Zóna Kft-vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 
3. számú mellékletében lévő díjakra vonatkozó határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

215/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a Zóna Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak   alábbiak szerinti módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   344,00,- Ft   550+149=699Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  162,20,- Ft   197+  53=250Ft/nap 
Ált Iskola ( diák; szociális ebéd): 291,71,- Ft   461+124=585Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,30 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta  a rendelet-tervezetet 
melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott,  s 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
megalkotta a 26/2012./XII.17./ számú önkormányzati rendeletét,  a szolgáltatási és 

adójellegű képviselőtestületi hatáskörben kivetett díjakat meghatározó egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja  a víz és szennyvízcsatorna 
díjakra vonatkozó rendelet-tervezetet, s megállapította, hogy  8 igen szavazattal 
egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a   
27/2012./XII.17./számú önkormányzati rendeletét a víz és szennyvízcsatorna díjakról 

 
 

        3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett  munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
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Somogyi Béla  polgármester beszámolójában  tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy 
az előző ülés óta eltelt időszakban  volt Dr. Kuti Éva búcsúztatója, mellyel kapcsolatban 
köszönetét fejezte ki azoknak, akik részt vettek annak megszervezésében, így a Művelődési 
ház vezetőjének és dolgozóinak, valamint a Kazinczy Iskola igazgatójának és munkatársainak. 
A másik rendezvény az adventnyitó  volt, mely megítélése szerint szintén jól  sikerült. 
 - Megtörtént az immár  hagyományossá  vált  partnertalálkozó, mely lehetőséget adott arra, 
hogy a településen működő vállalkozásoktól információt szerezzünk az előző év 
eredményeiről, nehézségeiről, sikereiről, valamint ezzel egyidejűleg a jövő évre vonatkozó 
célkitűzésekről is. Megítélése szerint a jövőtervezés szempontjából is nagyon jelentős az 
ilyen találkozó.  
- A tankerületi igazgatóval volt találkozónk, melyen a pedagógus-állomány  átadásával 
kapcsolatos   teendőket  egyeztették. Az iskola átadása természetesen egy hosszabb 
folyamat. 
- A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban Farkas Imre államtitkár úrnál tett látogatást, s  a 
jövő évi pályázati lehetőségekről  tájékozódott.  
- A Duna-net ügyvezető igazgatója, valamint jogásza volt a hivatalban a januárban induló 
kommunális hulladékgyűjtő szolgáltatással kapcsolatban tartottak egyeztetést. 
Természetesen  ez egy sorozat kezdetét jelentette csak,  az operatív munka  január első 
felében fog elkezdődni.  
- A Zóna Kft. vezetőjével személyes egyeztetést taretottak, amelyen a díjakon túl a napközi 
otthonos konyha fejlesztéséről is szó volt A tervezetteket meg fogják valósítani, s teljesen új 
konyha lesz. A Kft. vezetője közölte, hogy anyagilag is részt kívánnak  venni a felújításban.  
- Az ivóvíz minőség javítás projekttel kapcsolatban volt megbeszélés, mindig merül fel 
valamilyen probléma, ezeket meg kell oldani. Tájékoztatja a testületet arról, hogy ma 
érkeztek meg a tartályok.  
- A vízbázis-védelem  munkái elkezdődtek. – 5 C0-ig tud dolgozni a kivitelező.  Ezzel 
kapcsolatban egy közbenső kifizetési kérelmet beadtunk.  
- a TAO (sportöltöző felújítása) –val kapcsolatban elmondta, hogy közvetlenül az MLSZ 
elnöksége hozta meg a döntést, s a  87 millió forintos költségvetést  csökkenteni kellett. Ezt 
meg is tettük, viszont + 5 millió forint betervezésre került egyéb költségek címszó alatt, ami 
eddig nem volt benne. A projektnek 30 %-a az önrész. Miután a támogatási határozatot 
megkapjuk az első felét a pénznek december 20-ig le is tudjuk hívni.  
-A KEOP pályázatoknál a környezetvédelem területén  lehet lépni. A műszaki felülvizsgálat a 
számba vehető  épületeknél  megtörtént.  Megfelelő megtérülési rátákat írnak elő a kiírások.  
Az orvosi rendelőket jelöltük meg, illetve a Beleznay  kastély tetőszigetelését. A 
sportcsarnokot külön választjuk és akkor esélyes lesz a pályázatra. 
- A Felsőhomok Hátság elnökeként évértékelő megbeszélés volt, melyet településünkön a 
Beleznay kastélyban tartottunk meg. Az évértékelőn részt vett Halmi Tibor, valamint Szűcs 
Lajos úr is, akiktől a várható  jövőbeni lehetőségekről kértünk információt. 
 
Bak Károlyné képviselő: a dr. Kuti Éva házi gyermekorvos helyére érkezett 2 orvosi 
megkeresésekről mit lehet többet  tudni? 
 
Somogyi Béla  polgármester: az egyik  orvos, aki itt volt a helyszínen és tárgyaltunk, jelezte, 
hogy az első hónapokban mint közalkalmazott szeretne dolgozni, s később lenne esetleg 
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vállalkozó. A másik megkereső a Monro  Egészségügyi  Bt., akik egyébként a központi orvosi 
ügyeletet fogják ellátni,  az állandó helyettesítésre adott  ajánlatot. Információi szerint  
Szigethalomról járna át az orvos helyettesíteni. Még további tárgyalások szükségesek.  
 
Több kérdés, vélemény nem lévén, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a lejárt 
határidejű határozatokról, valamint a két  ülés között végzett munkáról szóló beszámolót, 
melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

216/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
polgármester beszámolóját a két ülés között végzett munkáról, 
valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
elfogadja. 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

4.   Előterjesztés a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, 
a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló  
10/2007.(VIII.15.) sz. rendelet módosításáról. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi  ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a  KDV Társulással 
kell továbbmenni, hiszen  2004-ben 165 településsel együtt csatlakoztunk a szervezethez. 
Mintegy 45 milliárd forint  uniós forrást lehetett igénybe venni. Településünknek pl. nem 
került pénzbe  a rekultiváció.  2013. januárjától indulhat   a tényleges hulladékgyűjtés.   
Mindenképpen arra  törekedett a   Társulat, hogy mind jogilag, mind pénzügyileg, s 
műszakilag is megfelelően biztosított legyen a  hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása.  A  
tagok elfogadták a Hulladékgazdálkodási Rendszer üzemeltetési koncepcióját, s ennek 
megfelelően a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A közszolgáltatási szerződés  még 
2011. decemberében aláírásra került.  A szolgáltatás keretén belül heti egyszeri 
hulladékgyűjtés, évi egyszeri lomtalanítás, évi 12 alkalommal a csomagolóanyagok 
házhozmenő gyűjtése, valamint évi 8 alkalommal zöldhulladék házhoz menő gyűjtését 
tartalmazza a díj.  A közszolgáltatási díj 4,01 ft + ÁFA/liter.  Sajnos az égetés jelenleg még 
megoldatlan.  4 év alatt 20 %-kal  kell csökkenteni a hulladék mennyiségét. Büntetik azt a 
gyűjtést, ahol nem megfelelő módon tárolják a hulladékot. A jelenlegi díjakat számolva 
ezekkel a büntető tételeket  figyelembe véve, jelentős értékű növelés lenne.  Már az utóbbi 
időben épült lerakók, mint pl. a Dabasi bélelt eljárással készített, sem felelnek meg  az 
előírásoknak.  A közbeszerzési eljárást a Társulás kiírta, s a Dunanet Konzorcium nyerte el a 
szolgáltatást. Mind a 152 településen egységes, a korábban már említett 4,01.—Ft+ ÁFA áron 
teljesíti a szolgáltatást.  Ezt a díjat el kell fogadni, hiszen a közbeszerzés eredménye. 
Természetesen még további tárgyalások  lesznek, melynek tárgya pl. a nyereségből való 
részesedés kérdése. További kérdés, hogy településünkön elég sokan részesültek különböző 
kedvezményekben. Ezt is el kell dönteni, hogy  milyen módon és mértékben lehet 
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kedvezményt adni. A bizottsági ülésen felvetődött,hogy a nagymértékű szolgáltatási díj 
emelés bevezetése milyen formában történjen meg: egyszerre, vagy esetleg két lépcsőben.  
Mindegyik döntés esetében mellé kell rendelni azt, hogy az önkormányzatnak mi mibe 
került.  Biztos benne, hogy nagyon nehezen fogja a lakosság majd elfogadni ezt az emelést. A 
környező települések többségében már eddig is többet fizettek.  Januárban még korlátlanul 
ki lehet tenni a szemetet, ezt követően pedig csak a szerződésben rögzített mennyiségű 
edényt viszik majd el, ill. lehet majd pótzsákot vásárolni.  A díjfizetés negyedévenként  
történik,  a szolgáltató közvetlenül fogja kiszámlázni a lakosnak a díjat. Az esetleges 
kintlévőséget a NAV-on keresztül szedi be.  
 
Kérdés, vélemény: 
Józsa László képviselő: Mindenképpen azt javasolja, hogy egyszerre vezesse be az 
Önkormányzat. Lehet hogy most megterhelő lesz a lakosságnak,  s most is nehéz lesz 
megmagyarázni, de semmiképpen nem lenne szerencsés a két lépésben történő  bevezetés.  
Azt javasolja, hogy az újságban, vagy szórólapon keresztül  legyen a lakosság részletesen 
tájékoztatva a lépés szükségességéről.  Természetes, hogy a testület személyes felelőssége is 
nagy ebben a kérdésben, így minden információra szükség van. Javasolja továbbá, hogy a 
kedvezmények ne legyenek egyértelműen csak  életkorhoz kötve, hanem  legyen a 
jövedelem minden esetben  megvizsgálva, továbbá az életkörülménye a kérelmezőnek, 
hiszen a szociális bizottsági tapasztalata azt mutatta, hogy  akkor, amikor 
környezettanulmány készítésére bejelentkeztek, már nem is tartott  igényt  tovább a 
kedvezményre.  Megítélése szerint mindenképpen valamilyen szűrés szükséges.  
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen is sok jó ötlet elhangzott, így pl. a KSH 
minimum figyelembevétele. Mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy mi lehet az emberek 
tűrőképessége, mennyiben érinti ez a változás az önkormányzatot. 
 
Rácz Zsolt települési képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: a bizottság, s jómaga 
véleménye az, hogy a rendelet-tervezetben meghatározott mértékek  optimálisak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Látszik a javaslaton a szigorúbb elv, de véleménye szerint ezen 
lehet még évközben lazítani.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: Valóban  jobbnak tartja, ha egy 
lépésben kerül  bevezetésre az emelés, s azon lehet még később esetleg könnyíteni. Mint a 
bizottság elnöke, fontosnak tartja a nagyobb szelektálást, hogy olyanok ne vegyék igénybe, 
akik  életkoruknál fogva jogosultak lennének, azonban életvitelük egyértelműen azt igazolja, 
hogy nem okoz különösebb gondot a díj kifizetése.  
 
Józsa László képviselő: csak  ismételni tudja azt, hogy a környezettanulmány készítése 
mindenképpen visszatartó erőt jelent. Megítélése szerint számolni kell az illegális 
hulladéklerakás szaporodásával a díjfizetés emelése miatt. 
 
Somogyi Béla polgármester: véleménye szerint nem feltétlen jelenti a megnövekedett díj  az 
illegális hulladéklerakás  elszaporodását. Tény az, hogy olyanok akik eddig is kitették a 
hulladékot  közterületre, vagy az erdőbe, olyanok a jövőben is lesznek. Ezeket a lehetséges 
eszközeinkkel jobban kell figyelni. 
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Szatmári Attila jegyző: A méltányossági kérelmek elbírálása jelenleg a polgármester 
hatáskörébe tartoznak. Amennyiben ezen változtatni szeretnénk, azt el kell fogadni. 
 
Somogyi Béla polgármester: A maga részéről mindenképpen javasolja, hogy  a szociális 
bizottság  hatáskörébe kerüljön a bírálat.  Ezen túlmenően kéri, hogy  az ürbői 
ingatlantulajdonosokról is döntsön a testület, mert az egy speciális terület. Jelenleg 7 
konténer van kihelyezve. Milyen megoldást választ az Önkormányzat.  Milyen módon lesz 
kivetve a szolgáltatási díj, az Önkormányzat átvállalja-e az emelés mértékét.   A 7 db 1100 
literes konténert számolva  kb. 2 millió forint költséget jelentene Ürbőpusztán. 
 
Bak Károlyné települési képviselő:  mindenképpen azt javasolja, hogy fizessenek 
Ürbőpusztán is a szolgáltatásért, mert az ingyenes szolgáltatásnak nincs értéke.  Megítélése 
szerint komoly felvilágosító munkát kell végezni ezen a területen.  
 
Szabó Gábor László települési képviselő: Véleménye szerint mindenképpen Ürbőpusztán is 
fizetni kell a szolgáltatásért.  
 
Rácz Zsolt települési képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: Egyetért azzal, hogy fizessen 
mindenki, az Ürbői támogatás mértékét meg kell a rendeletben határozni.  
 
Szabó László bizottsági tag: Egyetért azzal a  véleménnyel, hogy az ingyen dolognak nincs 
értéke. Mindenképpen mindenkinek fizetnie kellene a szolgáltatásért.  
 
Somogyi Béla polgármester: javasolja, hogy a 47 %-os emelést  hajtsák végre  minden 
területen. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsátja 
a határozati javaslatot, mely szerint 2013. január 1. napjával a Remondis Kft-vel a 
hulladékszállítási  szerződést mondja fel az önkormányzat. A javaslatot a képviselőtestület 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

217/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2013. január 1. napjától a Remondis Kft-vel létrejött 
hulladékszállítási szerződést felmondja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
 
Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja a köztisztaságról és a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról  szóló  
rendelet tervezetet, s megállapította, hogy 8 igen szavazattal egyhangúlag  
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Bugyi Nagyközség  Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a  
28/2012. (XII. 17.)  önkormányzati rendeletét  

a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 10/2007. (VIII. 15 .)sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
 

5.   Döntéshozatal  az iskola működtetésével összefüggő álláshelyekről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező:  Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos  előterjesztés csatolva a jegyzőkönyvhöz 
 
Mivel az írásos napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Kazinczy Ferenc Általános és 
Alapfokú Művészeti  Iskola fenntartásának Tankerület részére történő átadásával 
kapcsolatos dokumentumok aláírására, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

218/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a Kazinczy 
Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartásának 
Tankerület részére történő átadásával kapcsolatos 
dokumentumokat aláírja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                                       Határidő: azonnal 
 
Ezt követően a napirendhez kapcsolódóan Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta 
az általános iskola működtetéséhez szükséges 6 fő további foglalkoztatására vonatkozó 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

219/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
általános iskola működtetéséhez szükséges 6 fő további 
foglalkoztatásával egyetért, és hozzájárul a TEFÜSZ intézmény 
költségvetési létszámkeretének 6 fővel történő emeléséhez 
2013. január 1-től, valamint az általános iskola álláshelyeinek 
állami feladatátvállalás miatti megszüntetésével.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a TEFÜSZ vezetőjét a 
szükséges áthelyezési okiratok aláírására.  
A 2013. évi költségvetési rendelet létszámadatait e döntést 
alapján kell meghatározni.  
Határidő:2012. december 31. 
Felelős: Bai Miklósné TEFÜSZ vezető 
   Somogyi Béla polgármester 
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                   6.    Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Alapítvány  étkezési 
költségeinek támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező:  Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatta a  testületet arról, hogy az írásos előterjesztésben 
foglaltakat a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolta. A 
Képviselőtestület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

  220/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 
2013. évben, a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást 
nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására.  
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 Török Anita pénzügyi vezető 

 

 
           7.    Javaslat Társulási megállapodás módosítására 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság  az előterjesztést megvitatta, s azt elfogadásra javasolta. A 
Képviselőtestület az előterjesztést és a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:  
 

221/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség. Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása Társulási Megállapodásának előterjesztés szerinti 
módosítását, és a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 
melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás kiadásához hozzájárul. 

Határidő: 2013. január 1. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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                8.     A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 
13/2012./V.20./ sz. önkormányzati   rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos  előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Mivel az írásos előterjesztéshez kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla polgármester 
szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét, s  megállapította, hogy 8 igen szavazattal 
egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség  Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a 
29/2012./XII. 17./ sz. önkormányzati rendeletét a tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról szóló  13/2012./V.20./ önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről 

 
        

          9. Gomba Község Önkormányzatának megkeresése a régiós különválás 
kezdeményezésével   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester szóban kiegészíti az előterjesztést azzal, hogy ez a próbálkozás 
tulajdonképpen már a harmadik. Azért  tartják szükségesnek ezt a lépést, mert a közösségi 
össztermék átlagának csökkenése és Budapest GDP-termelő képességének növekedése 
következtében a Közép-magyarországi Régió összterméke az uniós átlag fölé emelkedett, így 
a régió a jelenlegi területi lehatárolás alapján még azokat a forrásokat sem tudja igénybe 
venni, amelyekre korábban jogosult volt.  Véleménye szerint érdekünk a különválás, s ezért 
szavazásra bocsátja a szétválásra vonatkozó  határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség. Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Gomba község Önkormányzatának 
242/2012./XI.22./sz. képviselőtestületi határozatát a Közép-
magyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és  Pest 
megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezésre. A 
határozatban, valamint Gomba község polgármesterének 
megkeresésében foglaltak alapján  támogatja Gomba község 
Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a 
jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 
közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi 
egységet alkosson: Budapestet és Pest megyét. 
A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a támogató 
határozatról Gomba község Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 

                                              Felelős: Somogyi Béla polgármester 
                                              Határidő: 2013. január 15. 
 

 



 13 

       10.          Az Önkormányzat 2013. évi Munkaterve 
Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság     
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy a Bizottság a 
munkatervet megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja. A Képviselőtestület a napirendi 
ponttal kapcsolatos előterjesztést és határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

223/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat  2013. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Határidő: azonnal 

                      
 
          

            11.  Dia-Ren-Farm Kft. építési ügye 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés  jegyzőkönyvéhez 
 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés és vélemény nem volt, így  Somogyi Béla 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

224/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
A képviselőtestület a tulajdonát képező bugyi 2103/95 hrsz-ú 
ingatlanon Dia-Ren-Farm Kft által tervezett mezőgazdasági 
üzlet építési engedély kiadásához a bérleti szerződésben 
foglaltak betartása mellett a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

    
 
 

12.   Egyebek  
 
   

a./ A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
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Szatmári Attila jegyző szóban tájékoztatja a  képviselőtestületet arról, hogy a Polgármesteri       
Hivatal Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé  jogszabályi  változás miatt, ugyanis a 
település  besorolására vonatkozó (nagyközség)  megjelölést a jövőben nem lehet használni, 
tehát az alapító okiratban is csak Bugyi Polgármesteri Hivatalként szerepelhet. 
 
Somogyi Béla polgármester megítélése szerint ezt a törvényalkotóknál, de elsősorban a két 
országgyűlési képviselőnél Szűcs Lajosnál, illetve Páncél Károlynál kell észrevételezni,  mivel 
településünk olyan speciális névvel rendelkezik, hogy  mindenképpen  szükséges lenne a  
nagyközség megjelölés használata.   
 
Rácz Zsolt települési képviselő: Egyetért a polgármester úrral, hiszen korábban mindig 
következetesen arra törekedett mindenki, hogy a sajátos névből adódóan  használják a 
nagyközség megjelölést. Mindenképpen észrevételezni kell az illetékesek felé  ezt a 
problémát.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja határozati javaslatát, mely szerint  a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosítását nem fogadja el.   A javaslatot a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:  
 

225/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
tett javaslatot nem fogadja el. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt Követően Somogyi Béla polgármester  szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal 
Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban felmerült javaslatot, mely szerint 
megkeresést kell intézni a körzet országgyűlési képviselőinek  a  település speciális nevéből 
eredő  törvényben előírt kötelezettség betarthatatlansága miatt.   A Képviselőtestület a  
javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

226/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy  a  
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításával 
kapcsolatban  a körzet  két országgyűlési képviselőjét 
keresse meg azzal a kifogással, hogy településünk  
speciális nevéből eredően a törvényben 
meghatározottak betartása nem lehetséges.  
Kérje segítségüket abban, hogy a törvényben előírtak 
alkalmazásától településünk vonatkozásában 
mentességet kapjunk. 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
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       b./       Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Közhasznú Alapítvány javára 
rendezett jótékonysági  rendezvény bevételének átadása 
Előadó: Török Anita pénzügyi vezető       
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
 
Mivel az írásos előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 227/2012. (XII.13.) sz. Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
javára rendezett jótékonysági fellépésből származó 
85 500,- Ft bevételre támogatási szerződést megkösse.  
A támogatási összeggel az Alapítvány legkésőbb 2012. 
december 31-ig elszámolni köteles az önkormányzat 
felé.  
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
  

         
Somogyi  Béla polgármester tájékoztatta a Képviselőtestület tagjait arról, hogy a portálon 
megtalálhatóak a vagyonnyilatkozathoz szükséges nyomtatványok, melyeket a januári soros 
képviselőtestületi ülés előtti időben vesz át a bizottság elnöke. Amennyiben ez az időpont 
nem megfelelő, akkor egyéni egyeztetés szükséges.  
 
 
Több napirendi pont nem lévén, Somogyi Béla polgármester megköszönte a soros ülésen 
történő megjelenést az egész éves munkát  és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

       Somogyi Béla                                                               Szatmári Attila  
                                 polgármester                                                   jegyző 


