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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2012. január 19-i soros ülésén 

 
 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
              Török Anita – pénzügyi vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 8 fő.  
 
Somogyi Béla - polgármester javaslatot tesz a napirendi pontok módosítására az alábbi 
kiegészítéssel: Az Egyebekben szeretne tárgyalni a Falugazdászról.  
 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokhoz 
szeretne-e valaki kiegészítést tenni. Napirend felvételét senki nem kérte, így a 
Polgármester úr a soros ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítéssel 
javasolja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

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

 
2   Az Önkormányzat által támogatott Egyesületek beszámolója a 2011. évi munkájukról 

Bugyi SE 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 
Előadó: Egyesületek vezetői 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
3 Az elkerülő út forgalomba helyezése után kialakítandó közlekedési rend. 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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4 Mezőgazdasági útfelújítási pályázati lehetőség 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

5 Ipari-kereskedelmi célra telekvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

6 A bugyi 01629 hrsz.-ú útra érkezett vásárlási szándék 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
7 A Coop Szolnokkal kötendő bérleti szerződésre javaslat 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
8 2012. évi iskolatej program 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

      9.    Egyéb ügyek, indítványok 
 
- KK Kavics kérelme 
- Motocross pálya eladásának elvi lehetősége 
- Falugazdász 
 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

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

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

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a decemberi hónap javarészt az ünnepséget 
jelentette, minden meghívásnak eleget tudtak tenni. Nagy András Gábor alpolgármesterrel 
részt vettek azon az évzáró ünnepségeken, amelyekre meghívást kaptak, majd ezt követően 
áttért az érdemi munka részére.  

- Hitelszerződést írtak alá az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél.  
- Székesfehérváron is volt év végi értekezlet, melyen szintén részt vett. A munka 

folyamatosan halad, közelednek a hulladékudvarok megépítése felé. Újabb 12 
milliárd forintot nyertek a befejezéshez, ami a növénytelepítést tartalmazza. A 
műszaki ellenőrzés során mindent rendben találtak.  
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- Forgalomba helyezési eljárás kísérlete volt decemberben az elkerülő útnak, majd 
megállapítást nyert, hogy szalagkorlátokat kell még építeni, amit a kivitelező saját 
költségén a két ünnep között elvégzett. A ma délelőtti állapot szerint két szakhatósági 
vélemény hiányzik – Tűzoltóságé és a Környezetvédelmi Hivatalé – amit két napon 
belül megkap a Közlekedésfelügyelet, majd két hét jogerőre emelkedés után 
megkapják a Közlekedésfelügyelet határozatát. Minden műszaki akadály elhárult a 
Magyar Közút előtt ahhoz, hogy használatba vegye az utat. Két hónap múlva 
terveznek a NIF Zrt-vel – mint beruházóval -, ünnepi átadást.  

- Januárban befejezéséhez közeledik a Hivatal akadálymentesítésének közbeszerzési 
eljárása. Beérkezetek az ajánlatok, elkészültek a bírálati lapok, következik a bíráló 
bizottság ülése.  

- Megtörtént a belterületi utak helyszíni ellenőrzése, egyetlen hiánypótlás érkezett, 
amit megválaszolt az Önkormányzat.  

- Említést kell tenni a Volán menetrend változásáról, amelyhez sok panasz érkezett. 
Ennek kapcsán tárgyalásokat folytattak a Volán vezetőségével, amelyről Nagy András 
Gábor fog tájékoztatást adni. 

 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A tárgyalás annak érdekében indult, hogy 14:45-kor 
két járat indult a Népligetből, egyik az M0-ás, másik Alsónémedi irányából. Jelenleg a 
tárgyalások arról szólnak, hogy 14:20-kor induljon az egyik járat Alsónémedi felé, ne 
kettő induljon egy időben, továbbá egy másik járat 15:45-kor lenne, de ez csak 
átszállással oldható meg.  
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Felháborítónak tartja, amit Bugyi községgel művel a Volán. 
Mindenki számára köztudott, hogy Bugyi nagyközségnek nincs más tömegközlekedési 
lehetősége, csak a Volán buszjárat. Ennek ellenére megvonnak járatokat, az utasok ki 
vannak szolgáltatva. Azt sem érti, miért az Önkormányzatnak kell pótjáratokkal 
megoldani a felsőványi és az ürbőpusztai lakosok szállítását.  
 
 
Somogyi Béla polgármester: A tárgyalások folynak, minden évben kifejti az 
Önkormányzat véleményét a járatokkal kapcsolatban, követelik, amit még sosem kapott 
meg a település. Tovább fogják forszírozni a járattémát, mivel egyértelműen látszik, hogy 
a Volán azokat a járatokat szeretné megtartani, amelyek megtelnek utasokkal.  
 
 
Józsa László képviselő: Az elkerülő úttal kapcsolatban érdeklődik, hogy február elejétől - 
amennyiben a szakhatóságok kiadják véleményüket -, akkor járható az út?  
 
 
Somogyi Béla polgármester: Február közepét biztosabbnak gondolja az átadás idejének, 
hiszen az út műszakilag kész van.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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1/2012. (I.19.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a polgármesteri beszámolót a 
két ülés között végzett munkáról (2011. december 
09. – 2011. január 19.), valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2.    Az Önkormányzat által támogatott Egyesületek beszámolója  
a 2011. évi munkájukról 

Bugyi SE, Őszi Fények Nyugdíjas Klub 
Előadó: Egyesületek vezetői 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megjelentek az Egyesületek elnökei, ahol a 
bizottság meghallgatta a hozzáfűzéseket, részletesen megtárgyalták a beszámolókat, majd 
ezek után elfogadásra javasolja a bizottság a beszámolókat. Az önkormányzat által biztosított 
támogatások célba értek, a tervekhez hiányzó pénzeket sikeresen összegyűjtötték a 
támogatóktól, akikkel jó a kapcsolatuk a civil szervezeteknek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
      2/2012. (I.19.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadja az önkormányzat által 
támogatott Egyesületek - Bugyi SE, Őszi Fények 
Nyugdíjas Klub, Gyuró Team SE 2011. évi 
munkájáról készített beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Az elkerülő út forgalomba helyezése után kialakítandó közlekedési rend 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kitáblázott forgalmi rend a teljes elkerülő út megépítése 
esetén lenne jó, jelenleg hiányos és jelentős - mintegy 20 km-es többlet távolság 
megtételére tereli a teherautósokat, akik befelé érkeznek, vagy át szeretnének haladni a 
településen.  
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A bizottság javaslatát ismertették Milián Annával, aki mint a Magyar Közút, mint üzemeltető 
lesz jogosult ezen változtatni. Úgy gondolja, valamennyi engedményt kell tenni a lakosság 
terhére, a fuvarozók és a bányavállalkozók javára addig az ideig, amíg a II. szakasz nem épül 
meg. A forgalmi rendet nem az Önkormányzat alakítja ki, hanem a Magyar Közút, nem az 
Önkormányzat érdekelt ebben, csak javaslatot tesz. Az Ócsa felől érkezők a Teleki – 
Templom – Ürbői utca nyomvonalon érik el az elkerülő utat. Visszafelé ugyanezen az 
útszakaszon lehet közlekedni, figyelembe véve az időkorlátozást, ami 8:00 és 18:00 óra 
között lesz behajtható.  Tehermentesítve a Bajcsy utca – Kossuth Lajos utca lesz, ide nem 
lehet behajtani.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Arról is szó volt, hogy a Bajcsy – Zs. utca alsórendű út 
lesz arra az időszakra, amíg az elkerülő út II. szakasza nem épül meg. Stop tábla fogja 
megállásra kötelezni az autósokat, akik rá fognak fordulni a Templom és az Ürbői utcára.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a 30-as és a 40-es sebességkorlátozás továbbra is 
fennmarad –e a jelenleg korlátozott szakaszokon? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen, abban nem lesz változás.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

3/2012. (01.19.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az elkerülő út I. szakaszának 
megépülését, illetve forgalomba helyezését követően 
a forgalmi rendet úgy kéri megváltoztatni, hogy a 
Teleki utcán (5202), Templom utcán (5204) és Ürbői 
úton (5206) mindkét irányban tegyék lehetővé a 
közlekedést reggel 08-tól 20 óráig mindenfajta 
tehergépjármű részére. 
 
Ezzel egyidejűleg a Kossuth Lajos utca (5202) és a 
Bajcsy-Zsilinszky utca (5204) átmenő tehergépjármű 
forgalmát tiltsa és a forgalom biztonságosabbá tétele 
érdekében, a Templom utca (5204) forgalmát „Állj 
elsőbbségadás kötelező” táblával védje a Bajcsy-
Zsilinszky utca (5204) forgalmától. 
 
A forgalmi rend változással egyidejűleg a 
képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, 
hogy az elkerülő út II. szakaszának megépítése 
érdekében tegyen meg minden szükséges 
intézkedést. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határid ő: 60 nap 
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4. Mezőgazdasági útfelújítási pályázati lehetőség 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Egy gyors pályázatot kellett volna elkészíteni valamelyik 
önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági útra a meghatározott paramétereket 
betartva. A bizottság mérlegelése után úgy döntöttek, hogy nem adnak be pályázatot, az 
önerőre más pályázathoz nagyobb szükség lesz.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

4/2012. (01.19.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a korábbi EMVA alap folytatásaként a 
külterületi utak minőségjavítására nyíló pályázati 
lehetőséggel jelenleg nem kíván élni, nem ad be 
pályázatot.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: azonnal 

 

5. Ipari-kereskedelmi célra telekvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkeresés érkezett ipari terület vásárlása ügyében, a 
bizottság javaslata arról szólt, hogy Gazdasági- Fejlesztési Bizottság elnökével folytassanak 
további tárgyalásokat.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
5/2012. (01.19.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazást ad a polgármester úrnak, 
valamint a Gazdasági- Fejlesztési Bizottság 
elnökének arra, hogy az ipari-kereskedelmi célra 
érkezett telekvásárlási kérelem ügyében a 
vállalkozóval folytassanak tárgyalásokat. A tárgyalás 
kiinduló alapjának a 3 millió forint/1000 m2 árat kell 
tekinteni. 
Megbízza továbbá a polgármestert azzal, hogy a 
korábbi érdeklődőnek hívja fel a figyelmét arra, 
hogy a területre újabb igény érkezett.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: 30 nap 
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6. A bugyi 01629 hrsz.-ú útra érkezett vásárlási szándék 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A KK Kavics beton üzem előtti út vásárlására érkezett vásárlási 
szándék, de csak arra az esetre, amikor megszerezte az üzeme melletti tó tulajdonjogát. 
Közben a tárgyalásokat le lehet folytatni, az árról meg lehet egyezni, amíg a 
tulajdonviszonyok rendeződnek.   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
6/2012. (01.19.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy a bugyi 01629 
hrsz.-ú útnak egy részét értékesíti, mivel az senki érdekét 
nem sérti. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felhatalmazást ad a polgármester részére az elvi 
hozzájárulás megadására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: 15 nap 

 

7. A Coop Szolnokkal kötendő bérleti szerződésre javaslat 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Díjmérséklést kér a vállalkozó az önkormányzattól, amelyre a 
bizottság azt javasolja, hogy nem járul hozzá. Újra öt évet javasol szerződéskötésre, a 
második évtől infláció érvényesítésével. Megérti, hogy nincs akkora nyereség, mint korábban 
volt, de a díj mérséklését nem javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

7/2012. (01.19.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Coop Szolnok Kereskedelmi Zrt.-vel a bugyi 
1313/1 hrsz.-ú Bugyi Teleki út 3 szám alatti, 2399 m2 
áruház ½ tulajdoni hányadú részére a bérleti szerződést 
2012. 01. 01-től 5 évre megköti. A szerződés első évében 
eltekint az infláció érvényesítésétől, így a bérleti díj 
353 000,- Ft/hó. A fennmaradó 4 évben pedig a bérleti 
díjnak követni kell az infláció mértékét.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
             Török Anita pü. vezető 
Határidő: a szerződés megkötésére 30 nap 
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8. 2012. évi iskolatej program 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési, valamint Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az eddig megszokott módon szeretnének részt venni az 
iskolatej programban, nem szeretnék a kínálatot bővíteni, továbbra is csak tejet igényelnek a 
gyerekeknek.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
8/2012. (01.19.) sz.  kt.  határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
116/2011. (XII.14.) a 2012. évi óvoda-, iskolatej program 
szabályozásáról szóló VM rendelet szerint 2012. február 01. – 
május 21. és 2012. szeptember 10. - december 15. időszakok 
között a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói részére iskolatejet igényel. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a poharas tej bruttó vételár 
és a támogatott bruttó vételár különbözetét a 2012. évi 
költségvetésből biztosítja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a Dabas Tej Kft-vel (2370 Dabas, Zlinszky major) 
történő szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

    Határidő: szerződés megkötésére 15 nap 
 
 

9.    Egyéb ügyek, indítványok 
 
 

- KK Kavics kérelme 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Olvasható a levél, melyben leírja igényét a kérelmező, hogy az 
Önkormányzati tulajdonnal közösen szeretné a saját bejáróját leburkolni. Úgy gondolja, hogy 
mindenképpen értéknövelő, ha szilárd burkolattal van ellátva a bejáró. Elmondja, hogy 
közművet nem szándékozik az Önkormányzat az út alatt vezetni, semmi kifogásolni valót 
nem lát a vállalkozó szándékában.   
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 
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9/2012. (I.19.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a KK Kavics kérelméhez hozzájárul és az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 01629 hrsz.-ú 400 m2 
terület térkövezését engedélyezi.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

- Motocross pálya eladásának elvi lehetősége 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem első esetben kereste meg Proksa Károly és Szatmári Imre 
azzal a szándékkal, hogy meg szeretnék vásárolni a motocross pálya területét. Korábban a 
Testület megkérdezése nélkül elutasította a kérelmet több ok miatt is: az elektromos áram 
bevezetése és a jogi része nem volt lerendezve (termőföldként szerepelt, nem kivett 
területként). Ősztől jogilag rendezve lett a terület, az átminősítés megtörtént, így már 
értékesíteni is lehet. Szeretné, ha a Testület elvi döntést hozna akár a pálya értékesítéséről, 
akár arról, hogy megtartja az Önkormányzat saját tulajdonában.  
 
Józsa László képviselő: Meghatározathatja-e azt az Önkormányzat, hogy csak sport célra 
használható az említett jelenlegi motocross pálya területe? Az is felmerülhet, hogy 
megvásárolja a vevő, majd az egyesület felbomlik, más célra szeretné hasznosítani a 
területet.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem használhatja másra, mert a jelenlegi településszerkezeti 
tervben és a helyi építési szabályzatban egyaránt sport területként szerepel. Évek múlva 
előállhatnak más ötlettel, de az Önkormányzat jóváhagyása nélkül nem tehetik meg, hogy 
más célra hasznosítják.  
 
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy megoldott a területre való bejárás?  
 
Somogyi Béla polgármester: A szennyvíztisztító telep mellett önkormányzati úton 
megközelíthető a pálya, továbbá megkérdezte a lovas klub elnökét is, hogy engedélyezik-e a 
motorsport működését, melyre azt a választ kapta, hogy nem zavarja az ő működésüket. A 
cél az lenne, hogy a sportág fennmaradjon.  
Másik szempont, amit figyelembe kell venni, hogy az Önkormányzatnak a célja, hogy minél 
drágábban tudja értékesíteni, ezért akár versenyeztetni is lehetne az értékesítést, de azt is 
szeretnék, hogy a bugyi fiataloknak biztosítva legyen a sport lehetősége.  
 
Bak Károlyné képviselő: A helyi sportot kell támogatni és persze az önkormányzatnak 
fontos, hogy minél jobb áron értékesítsen.   
 
Csizmadi László képviselő: Amennyiben magántulajdonba kerül a terület, fogják-e 
engedélyezni külsős részére a pálya használatát? 
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Somogyi Béla polgármester: A pálya ingyen most sem használható, szabályozva van, belépő 
díjat kell fizetni, ami a karbantartási költségekbe pótol valamekkora összeget.  
Az a javaslata, hogy tárgyaljanak a kérelmezővel és közöljék, hogy nekik szeretnék eladni a 
területet, de olyan áron, amellyel az önkormányzatnak nem kell a földértékesítést 
versenyeztetni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

10/2012. (I.19.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező 
090/83 hrsz. 11 ha 440 m2 területű Motocross pálya 
értékesítésének elehetőségétől nem zárkózik el.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
terület értékesítési és felhasználási feltételeiről 
folytasson további egyeztetéseket a kérelmezőkkel.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 

- Falugazdász 
 

Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt héten a létszámleépítésekbe beleesett a területen 
működő két Falugazdász közül az egyik. Ez azt jelenti, hogy 15 településen közel 3000 
őstermelő munkáját egy személynek kell ezután ellátni. A Falugazdász munkakörébe az 
alábbi feladatok ellátást kell elvégezni:  
- Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 
- Nyomtatványok kitöltése 
- Gazdálkodási napló vezetése 
- Monitoring adatszolgáltatás 
- Nitrát érzékeny területekről jelentések (e térségben mindegyike az)  
- Őstermelői igazolványok megújítása, regisztráció, stb. 
- Növénytermesztés és növényvédelmi szaktanácsadás 
Egy személynek képtelenség ellátni a fenti munkákat, ezt más település polgármestere is 
észrevételezte a telefonos megkeresés kapcsán, majd azzal a lehetőséggel fordult hozzá, 
hogy az önkormányzatok tartsanak fent egy álláshelyet. Állami feladatot nem láthat el 
önkormányzat, mert ettől még nem lenne jogosítványa, hogy a feladatokat elvégezhesse, 
eljárhasson az ügyekben.  
Azt gondolja, hogy a tizenöt településnek levelet kell írni a Kormányhivatalba, szakmailag 
alátámasztani milyen feladatot lát el a Falugazdász, amit egy személy képtelen elvégezni, 
továbbá gondolják át, hogy továbbra is fenntartják-e a döntésüket, hogy csak egy személyt 
alkalmaznak a tizenöt településen.  
Jelenleg úgy néz ki, hogy minden településről Dabasra kell utazni, hogy az őstermelői 
munkával kapcsolatos teendőit elintézze.  
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Bak Károlyné képviselő: A gazdák teljes körű tájékoztatást kapnak, nehéz az adminisztráció, 
amit sok esetben nem tudnak kitölteni, ehhez is segítséget nyújt a falugazdász.  
 
Józsa László képviselő: Azt tudja, hogy mennyiségileg sem fogja bírni a feladatot ellátni egy 
fő, mivel ez a munka időszakos, néhány hónap alatt kell elvégezni a munka nagy részét. 
Vannak szolgáltatások, amit számítógép és internet segítségével lehet elvégezni, ehhez is 
segítséget nyújtott a Falugazdász. Vannak idősek, akiknek utazni sincs lehetőségük több tíz 
km-t.  
 
Csizmadi László képviselő: Eddig sem kérdezték meg az Önkormányzatokat és a lakosságot a 
felsőbb szervek, úgy hoztak döntéseket, ezek után sem reménykedhetnek abban, hogy 
kedvező döntést hoznak.  
Az is véleménye, hogy a gazdákat is be kell vonni, akár azzal a feltétellel, hogy anyagilag 
hozzá kell járulniuk a Falugazdász béréhez.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ő is így gondolja, aki a szolgáltatást igénybe veszi, 
annak fizetni kell.   
 
Bak Károlyné képviselő: Vannak szolgáltatások, amiért eddig is fizetni kellett. Ilyen pl. az 
őstermelői igazolvány érvényesítése. Amennyiben a gazdáknak hozzá kell járulni a 
költségekhez, nagyon meg kell gondolni mekkora összegű díjat kérnek, hiszen a szolgáltatás 
mértéke és gyakoriság igénybe vétele sem egyforma a gazdák részéről.  
 
Somogyi Béla polgármester: Díjtáblázatot lehet készítetni, melyik szolgáltatásnak mennyi a 
díja. Az a kérdés is felvetődik, hogy jogosítvány nélkül milyen feladatokat tud ellátni a 
Falugazdász. A munka felelősséggel is jár, nem csupán a munka elvégzésével. A levelet 
mindenképpen meg kell írni, hogy az igényt a települések fenntartják a Falugazdász 
álláshelyre.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

11/2012.(I.19.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXC. Tv. 101. §-
ban foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal felé a 
15 települést érintő Falugazdász álláshely 
megszüntetésével kapcsolatban a határozat mellékletét 
képező alábbi felterjesztéssel él.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Pest Megyei Kormányhivatal 
Dr. Tarnai Richard 
Kormánymegbízott 
 
Tisztelt Dr. Tarnai Richard úr! 
 
Az alulírott települések Polgármesterei kifogásoljuk, hogy a Dabas térségében lévő 15 
települést ellátó falugazdász hálózat létszámát a múlt héten egyetlen főre csökkentette. A 
létszámcsökkentést bizonyára nem előzte meg az elvégzett és elvégzendő feladat felmérése, 
mert abból kiderült volna, hogy egy fővel ez a munka nem végezhető el.  
A 15 településen közel 3.000 őstermelő dolgozik. A terület alapú támogatások időszakában, 
ami általában április közepétől május közepéig tart – azaz mindössze egy hónap -, közel 900 
kérelmet kell fogadni és feldolgozni. Ha átlagosan 20-30 perc munkaidőt számolunk egy 
kérelemre, akkor látszik, hogy ezt a feladatot nem lehet elvégezni egy fővel. Ezen kívül a 
falugazdászok – melyek létszáma tavaly májusig 3 fő volt – az alábbi feladatoknál segítettek:  
- Gázolaj jövedéki adó visszaigénylés 
- Nyomtatványok kitöltése 
- Gazdálkodási napló vezetése 
- Monitoring adatszolgáltatás 
- Nitrát érzékeny területekről jelentések (e térségben mindegyik az)  
- Őstermelői igazolványok megújítása, regisztráció, stb. 
- Növénytermesztés és növényvédelmi szaktanácsadás 
 
A településeinken élő gazdálkodók nevében tisztelettel kérjük, hogy a helyzetet kivizsgálva a 
januárban megszüntetett álláshelyet haladéktalanul szíveskedjék visszaállítani. Véleményünk 
szerint a már jól ismert és nagy tapasztalatokkal rendelkező Nagyszegi Imrénét javasoljuk az 
álláshelyre alkalmazni. 
 
Kapcsolattartók:  
 
Vincze József Alsónémedi Nagyközség polgármestere tel:06-30-950-4021 
Somogyi Béla Bugyi Nagyközség polgármestere tel: 06-30-609-6868 
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére képviselő Szatmáriné dr. Drahos Ildikó személyében.  
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

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


