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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2013. december 19-i soros ülésén 

 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri iroda 
 
Jelen vannak:    Somogyi Béla polgármester,  

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

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

Szabó László, Tóris Gabriella, Furik Ferencné, Matics 
Lászlóné, Macsek Anita Éva – bizottsági tagok,  
Török Edina, Kiss Jánosné, Virág Károlyné, Nagyné 
Boros Andrea, Sutiné Deák Ildikó, Bai Miklósné, Gál 
Andrea, Pótiné Safranyik Anikó, Krizsán Ferencné, 
Szadai Pálné, Stengl Tamásné, Majsai Katalin, Gyurcsik 
Ferenc, Földvári Imréné, Pamuk Andrea, Juhász Judit – 
Hivatal dolgozói 

                                                            
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros ünnepi önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket és minden megjelent vendéget, majd megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, 9 megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.  
A polgármester úr megkérdezi, hogy kéri-e valaki új napirend felvételét, van-e valakinek 
kiegészítése a napirendi pontokhoz? 
Újabb napirend felvételét és kiegészítést senki nem kért, majd ezt követően a Polgármester 
úr kéri a meghívóban szereplő 8. napirend levételét, amely az ÁROP pályázat közbeszerzési 
eljárására vonatkozik, hiszen a hiánypótlások nem megfelelően érkeztek be, így a testület 
nem tud dönteni.  
Ezt követően a Polgármester a meghívóban szereplő módosított napirendi pontokat 
szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy azt a  Testület 9 igen szavazattal egyhangúlag  az 
alábbiak szerint elfogadta: 
 

 
1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 

munkáról 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
    
2.  A Temetőüzemeltető 2013. évi üzemeltetési beszámolója 
      Előadó: Szomorúfűz Kegyeleti és Temetkezési BT. ügyvezetője 
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      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

3. Temetőrendelet módosítása 
Előadó: Polgármester  

      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
4. A 2014. évi szolgáltatási díjak megállapítása 

Előadó: Polgármester  
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5.    Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Alapítvány étkezési költségeinek támogatása 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
6.    Az Önkormányzat 2013. évi Munkaterve 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
7.   Bugyi Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumi tagok megbízása  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8. Vadász turistaút kialakításához támogatás nyújtása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
9. Bugyi Nagyközség új honlapjának készítése 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
10.   Akácfa utca HÉSZ módosítás 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
11. Egyebek 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról valamint  
a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 

- A munka java része a múlt havi testületi döntései nyomán a kivitelezőkkel történt, 
ami az egyeztetésekben merült ki. Ez a kifizetésekre irányult, ugyanis úgy 
határoztak, hogy erre csak a megfelelő dokumentációk esetén kerülhet sor.  

- Részt vett a Pest Megyei Közgyűlés által szerevezett Sport és egyéb díjak átadásának 
ünnepségén, melyen a községből is pályáztak Bordás Sándorral, de ő nem kapott 
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díjat. Azt tapasztalta, hogy elsősorban a csapatjátékokat díjazták, a nagyobb 
települések közül Vác volt kiemelkedő. Egy építészeti nívódíj is átadásra került, 
melyet a GOMÉP Kft. kapta meg, a Dunakeszi Egészségházért. Az említett Kft. 
nemrégiben Bugyi községben építette meg a Tájház épületét.  

- A munkák java része kisebb operatív munkával telt. 
- A vidékfejlesztési vonalon nyertes lett az a két kisebb játszótér, amelyet Felsőványon 

és Ürbőpusztán szeretnének megépíteni. Arról is tudomása van, hogy a Görpálya is 
nyertes lett, de még várják a hivatalos kiértesítést.  

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

275/2013. (XII.19.) sz. Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a lejárt 
határidejű határozatok teljesítéséről és a 
Két ülés között végzett Polgármesteri 
munkáról készített beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2.  A Temetőüzemeltető 2013. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Szomorúfűz Kegyeleti és Temetkezési BT. ügyvezetője 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Csizmadi László képviselő: Több éve olvassa a temetőüzemeltető éves beszámolójában, 
hogy több száz ezer forintos veszteséggel zárja az évet. Lehet tudni, hogy mi ennek az oka, 
és miért nem kívánja megtéríteni az önkormányzattól? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy ez a veszteség csak a temető, mint 
önkormányzati tulajdon üzemeltetéséből származik, a temetkezési vállalkozó egyéb 
tevékenysége termel annyi nyereséget, amely ezt bőven fedezi.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  

 
276/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Szomorú Fűz Bt. által 
elkészített 2013. évi beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 
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3. Temetőrendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Megismétli, hogy a bizottsági ülésen elhangzottaknak 
megfelelően rendeletből kimarad a szociális temetést érintő rész, továbbá az 
Önkormányzat nem szabályozza a temetkezés idejét, ezen felül a sírhelyek között területek 
burkolását, tisztítását nem korlátozza, annak egyeztetése a vállalkozó és az érintettek 
megállapodásával történik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 22/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati a 
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 21/2000. 
(VI.15.) sz. rendeletének módosítására 

 

4. A 2014. évi szolgáltatási díjak megállapítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslatának megfelelően az 5 %-os díjemelés 
helyett a 2.5 %-os emelést kíván meghatározni a Testület.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  

 
277/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete egyet ért a Zóna Kft.–vel érvényben 
lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti 
módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   349,16,- Ft   559+151=710Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  165,68,- Ft   200+  54=254Ft/nap 
Ált Iskola ( diák; szociális ebéd): 296,12,- Ft   468+126=594Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,38 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 23/2013. (XII.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét a szolgáltatási és adójellegű 
képviselő-testületi hatáskörben kivetett díjakat 
meghatározó egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 
 

5.    Az Értetek Veletek Fogyatékosokért Alapítvány étkezési költségeinek 
támogatása 

       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javasolja az 50 %-os mértékű támogatást az 
Értetek Veletek alapítvány étkezési költségeinek támogatásához, de a bizottság javaslatára 
felmerült annak lehetősége, hogy keressék meg azokat az Önkormányzatokat, ahonnan a 
községbe érkezik fogyatékos foglalkoztatott és kérjenek támogatást a költségekhez.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az étkezi támogatásról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi 
határozatot hozta:  
 

278/2013./12.19./sz. K.t. 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 
2014. évben, a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást 
nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására.  
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 Török Anita pénzügyi vezető 

 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az önkormányzatok 
megkereséséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a 
Testület az alábbi határozatot hozta:  
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279/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy 
keresse meg azokat a nem bugyiról érkező 
foglalkoztatottak önkormányzatit és az étkezési 
költségek 50 %-os támogatását az illetékes 
önkormányzatoktól kérje be.  
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

6.    Az Önkormányzat 2013. évi Munkaterve 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A munkatervet minden évben elfogadja a Testület, hiszen 
vannak kötelező feladatok, amiket be kell tervezni és meg kell az év folyamán tárgyalni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  
 

280/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat  2014. évre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
 

7.   Bugyi Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumi tagok megbízása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A kuratóriumi tagokon 2014. év végéig nem kívánnak 
változtatni, tekintettel arra, hogy a Vizi Közmű Társulat kötelezettségei (melyek érintik a 
Bugyi Nagyközségért Közalapítványt) 2014. augusztus 31-én járnak le.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  
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281/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi Nagyközségért 
közalapítvány tagjainak megbízatását a 2014. december 31-
éig terjedő időre az alábbiak szerint meghosszabbítja. 
Kuratórium tagjai: 
Elnök: Németh Mihályné 
Titkár: Pamuk Katalin 
Tagok: Kópiás Ferencné 
            Bálint Béla 
            Lakatos Emil 
            Matics Lászlóné 
            Proksa Károly 
            Szatmáriné Drahos Edit 
 
Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök: Hernádi Lajosné 
           Dr. Csányi István 
           Martonné Nagy Margit 
           Papp F. Lászlóné 
           Tokics Józsefné 
           Váczy László  
Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a 
szükséges intézkedés megtételére.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

8. Vadász turistaút kialakításához támogatás nyújtása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy ne adjanak be pályázatot a 
turistaútra, az indokokat a bizottság részletesen megtárgyalta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  
 

282/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a tulajdonában álló a 02/26 hrsz-ú, az 1327 
hrsz-ú és az 1328 hrsz-ú területeken megvalósuló 
Vadász turistaút Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtandó pályázatot nem 
támogatja. 
 
Határidő: 2013. december 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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9. Bugyi Nagyközség új honlapjának készítése 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági Bizottság azt javasolta, hogy a honlapot feltöltés 
nélkül a régi honlap teljes tartalmának átkonvertálásával kívánja megújítani. Ez azt is 
jelenti, hogy az olcsóbb ajánlattal él a Testület.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  
 
 

283/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség új 
honlapjának elkészítésére BESZWEB Kft-t bízza 
meg bruttó 228.600 Ft. összeggel. A vállalkozói 
díjat 12 havi részletben a mindenkor fizetendő 
üzemeltetési díjjal együtt egyenlít ki. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert és Török Anita pénzügyi 
vezetőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 
 

10.   Akácfa utca HÉSZ módosítás 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Utólagosan érkezett be kérelem az Önkormányzathoz a HÉSZ 
módosítására, melyet javasol a szabályozási tervben módosítani. 
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbi határozatot hozta:  
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284/2013./12.19./sz. K.t. határozat: 
 

 

A képviselőtestület a BAU-URB Tervező és 
Tanácsadó Kft. által elkészített az Akácfa utca 
melletti 01207/41-43 hrsz-ú ingatlanokat 
érintően a település szabályozási tervének és 
Helyi Építési Szabályzatának módosítását 
elfogadja. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több napirendi pont, s további hozzászólás, nem lévén, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Somogyi Béla         Szatmári Attila 
 polgármester                                     jegyző 


