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

2013. január 17-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:     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: Török Anita – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor alpolgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket,  megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert  9  megválasztott tagjából 7 
fő  jelen van.  Tájékoztatja  a testületet arról, hogy Somogyi Béla polgármester úr 
egészségügyi okból van akadályoztatva, ezért az ülést a mai napon Ő vezeti.  
 
Az alpolgármester úr  az írásban meghirdetett  napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő, a Szociális Bizottság elnöke jelezte, hogy nem napirendi 
pontként, de szociális ügyben együttgondolkodásra szeretné kérni a képviselőket. 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontokat elfogadta 7 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint: 
 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között             
             végzett munkáról 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2.         A  Bugyi Sport Egyesület beszámolója a 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Bai Miklósné  SE elnöke 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. A Gyuró Team SE beszámolója  2012. évi tevékenységéről 
             Előadó: Gyurászik László SE elnök 
             Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
4. Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2012. évi tevékenységéről beszámoló 
             Előadó: Viola Gáborné klubvezető 
             Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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5.  A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT I. félévi munkaterve 
             Előadó: Józsa László a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója 
             Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
6. Törvényességi észrevétel  a lakcímbejelentéssel kapcsolatos önkormányzati  
             rendelet vonatkozásában 
             Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető 
             Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
7. Előterjesztés a BM Sportcsarnok pályázat többlet kiadásáról 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  
8. Előterjesztés az iskola üzemeltetéséről 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
9. Tájékoztató az állami vagyon átvételi lehetőségéről 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
10. Előterjesztés a lakossági és közületi vízdíjról szóló rendelet módosításáról 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság     
 
11. Előterjesztés a TEFÜSZ alapító okiratának módosításáról 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
  
12. Előterjesztés a hulladékszállítási díj kedvezményekről 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
             Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
13. Rendezési terv változtatására kérelem 
    Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
14. Háziorvosi körzet helyettesítése 
             Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
15. Egyéb ügyek, indítványok 
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Napirend tárgyalása 
 

   1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a                                                                 
   két ülés   végzett munkáról 
 
   Előadó: Somogyi Béla polgármester 
   Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 

 
 
Mivel  a  lejárt határidejű határozatokról szóló, valamint a két  ülés között végzett munkáról 
szóló írásos beszámolóhoz hozzászólás, kérdés nem érkezett, Nagy András Gábor 
alpolgármester szavazásra bocsátja azt, s  megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  egyhangúlag 
elfogadta a testület, s az alábbi határozatot hozta:  
 

2/2013. (01.17.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
lejárt határidejű határozatokról, valamint a  két  ülés között 
végzett munkáról szóló írásos beszámolót elfogadta. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2.        A  Bugyi Sport Egyesület beszámolója a 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Bai Miklósné  SE elnöke 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 

 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az írásos 
beszámolót az Oktatási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja a 
Testületnek.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő:  Nagyon szép munka van az Egyesületben. Nagyon 
elégedett azzal, hogy nagyon sok gyermeket mozgatnak meg a rendezvények, s ami még 
jobb, hogy a szülők is sokat segítenek. Bízik abban, hogy ez a jövőben is megmarad, mert így 
sokan élnek majd a sportolás lehetőségével. 
 
Józsa László települési képviselő:  Átfogó jó anyagot kapott a bizottság, illetve a testület. 
Kiemelésre méltó, hogy az un.  „retró”  bajnoksággal  több száz főt tudtak mozgósítani. Sok 
csapat már most elkezdte az edzést a sikeres későbbi szereplés  érdekében. Megítélése 
szerint a közösség formálásának nagyon jó eszközét találta meg az egyesület ezzel a 
kezdeményezéssel. 
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több hozzászólás, kérdés nem volt, Nagy András 
Gábor alpolgármester gratulált az egyesületnek az előző évben végzett munkához, s  
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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3/2013./I.17./KT.sz. határozat:    
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Bugyi Sport Egyesület 2012. évi 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester                                      

 
 

3. A Gyuró Team SE beszámolója  2012. évi tevékenységéről 
Előadó: Gyurászik László SE elnök      
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az írásos beszámolót 
az Oktatási és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja. Nagyon szép 
eredményeket ért el az egyesület, sok  hazai és nemzetközi versenyen öregbítik településünk 
hírnevét. Ez bizonyára még  fokozódni fog akkor, ha az új kajak-kenu szakosztály is beindul 
majd Kőbán Rita nevével fémjelezve.  
 
Józsa László települési képviselő: Köztudott, hogy az egyesület egy picit elit egyesület. 
Méltán büszkék lehetünk eredményeikre, s valóban úgy van, ahogy az alpolgármester úr is 
mondta, hogy viszik sokfelé  falunk hírnevét a különböző versenyeken. 
 
Több kérdés, vélemény nem lévén, Nagy András Gábor alpolgármester gratulál a Gyuró 
Team SE-nek az elért eredményekhez, s  szavazásra bocsátja a 2012. évi tevékenységéről 
szóló  beszámolót, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

4/2013./I.17./KT.sz. határozat:    
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Gyuró Team Sport Egyesület 2012. 
évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester                                      

 
 

4. Az Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2012. évi tevékenységéről beszámoló            
Előadó: Viola Gáborné klubvezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi  ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a nyugdíjas klubban 
a szemétszállítási rendeletről szóló tájékoztató nem egyértelmű, nagyon sok  kérdés merült 
fel részükről. 
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Józsa László települési képviselő: Javasolja, hogy a hivatal részéről valaki menjen el a 
nyugdíjas klub heti összejövetelére, s ott személyesen meg tud majd magyarázni minden 
felmerülő kérdést. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester megköszönte a javaslatot, s  tájékoztatta a testületet 
arról, hogy a hivatal élni fog a lehetőséggel. A klub ülését megelőzően valamennyi 
nyugdíjassal megismertetik a rendeletet, s a következő ülésen a hivatal képviselője részt fog 
venni,  ahol mindenre választ ad majd ami nem tiszta. mivel több hozzászólás, vélemény nem 
volt,  az alpolgármester  szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

5/2013./I.17./KT.sz. határozat:    
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
az Őszi Fények Nyugdíjas Klub  2012. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester                                      

 

 
5.  A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT I. félévi          
munkaterve 
Előadó: Józsa László a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgatója 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Józsa László képviselő, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtér igazgatója:  
Tájékoztatja a testületet arról, hogy az előterjesztésben szereplő anyag nem azonos a 
művelődési ház munkatervével,  hanem  annak csak egy része, amely a pályázatban vállalt 
kötelezettségeket tartalmazza, amelyet negyedévente értékel az irányító hatóság. 
Tulajdonképpen az intézménynek elszámolási kötelezettsége van ezekről a programokról. 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester  alpolgármester  szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

6/2013./I.17./KT.sz. határozat:    
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 
Szolgáltatási és Programtervét  elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester                                      
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6. Törvényességi észrevétel  a lakcímbejelentéssel kapcsolatos 
önkormányzati   rendelet vonatkozásában 
Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az 
előterjesztést a bizottság megtárgyalta, s azt javasolja a testületnek, hogy  a törvényellenes 
állapotot szüntesse meg, és helyezze hatályon kívül rendeletét.  Mivel a napirendhez 
kapcsolódóan több kérdés, észrevétel nem volt, az alpolgármester szavazásra bocsátja azt, s  
megállapította, hogy  7 igen szavazattal egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata megalkotta az 
1/2013./I.17./ számú rendeletét a lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 

13/2011./V.23./ sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
 

7. Előterjesztés a BM Sportcsarnok pályázat többlet kiadásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 Írásos előterjesztés csatolva a  képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatta a testületet a pályázatról, s arról, hogy a 
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a részletek megismerését követően a határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja. 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő: Sajnálja, hogy pont az aljzat nincs benne az 
anyagban. Megítélése szerint az lenne a legfontosabb, hiszen véleménye szerint 
balesetveszélyes. Tisztában van vele, hogy az önkormányzat már így is jelentős pénzt tesz a 
projekthez, de esetleg nem lehetne-e valami más rovására az aljzatot megcsinálni? 
Természetesen tudja, hogy a hangszigetelés is nagyon fontos, de úgy ítéli meg, hogy az aljzat 
ettől fontosabb. Esetleg nem lehetne-e pl. a hangszigetelés helyett  elkészíteni az aljzatot? 
 
Nagy András alpolgármester: A pályázati részbe nem lehet beletenni a plusz-munkát csak a 
saját költségek terhére. Arra vonatkozóan nincs  számítás, hogy az aljzat elkészítése milyen 
költségkihatással jár.   
 
Józsa László települési képviselő: Valóban a józan ész is azt diktálja, hogy a balesetveszélyes 
aljzatot kell megcsinálni, ha kell akkor esetleg a hangszigetelés terhére. Természetesen az is 
fontos lenne,  hiszen egy többfunkciós épületről  van szó,  de megítélése szerint az aljzat 
fontosabb.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester a Gazdasági Bizottság ajánlásával a határozati 
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja. Először azt, hogy Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására a 
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97595 számú támogatási szerződésben vállalt 12.173.203 Ft. önerő felett további 32.987.682 
Ft-ot biztosít. A határozati javaslatot a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
  
 

7/2013. (I.17.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata az iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására (2347 Bugyi, Teleki u. 2. 
tornacsarnok) a 97595 számú támogatási szerződésben vállalt 
12.173.203 Ft. önerő felett további 32.987.682 Ft-ot biztosít. 

 
 Határidő: 2013. január 17. 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Ezt követően Nagy András Gábor szavazásra bocsátja a második határozati javaslatot, mely 
szerint   Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására  a 97595 számú 
támogatási szerződésben vállalt – részben támogatott - beruházás megvalósításához 
kapcsolódó szolgáltatások-, beszerzési szerződések megkötésére. A Képviselőtestület a 
határozati javaslattal kapcsolatban  7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta: 

 
8/2013. (I.17.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésére, felújítására (2347 Bugyi, Teleki u. 2. 
tornacsarnok) a 97595 számú támogatási szerződésben vállalt 
– részben támogatott - beruházás megvalósításához 
kapcsolódó szolgáltatások-, beszerzési szerződések 
megkötésére. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: ezt követően   szavazásra bocsátja, hogy Bugyi 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztésére, felújítására a 97595 számú támogatási szerződésben vállalt - részben 
támogatott - beruházás megvalósítására, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli 
egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítására 500.000.-- Ft, azaz ötszázezer  forint + Áfa fix 
megbízási díj ellenében ANPAST Europroject Szolgáltató Kft, (Székhely: 1053 Bp. Ferenciek 
tere 2. félemelet ) céget bízza meg.  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási szerződés aláírására. A 
Képviselőtestület a tárggyal kapcsolatban 7 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
 



 9 

 
9/2013.(I. 17.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására 
(2347 Bugyi, Teleki u. 2. tornacsarnok) a 97595 számú 
támogatási szerződésben vállalt - részben támogatott - 
beruházás megvalósítására, nemzeti értékhatárt elérő 
hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására Ft, azaz 500.000 forint + Áfa fix megbízási díj 
ellenében ANPAST Europroject Szolgáltató Kft, (Székhely: 1053 
Bp. Ferenciek tere 2. félemelet ) céget bízza meg.  
 Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 

 Felelős: Somogyi Béla polgármester  
 Határidő: azonnal 
 
Ezt követően Nagy András Gábor alpolgármester a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó 
határozati javaslatot bocsátja  szavazásra  a Gazdasági Bizottság   tagokra vonatkozó 
javaslataival, vagyis  jogi szakértőnek Szatmári Attilát, pénzügyi szakértőnek Török Anitát, 
műszaki szakértőnek pedig Bukovszki Pált. A képviselőtestület a határozati javaslatot 7 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

10 /2013.(I. 17.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az           iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására (2347 
Bugyi, Teleki u. 2. tornacsarnok) a 97595 számú támogatási 
szerződésben vállalt-, és a mai igényeknek megfelelő beruházás 
megvalósítására, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli 
egyszerű közbeszerzési eljárást indít el és a közbeszerzési eljárást a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 47/2012. (IV.12.) sz. 
határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat alapján folytatja le. 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési Bírálóbizottság 
tagjainak választja: 
Szatmári Attila  Jogi szakértő 
Török Anita  pénzügyi szakértő és  
Bukovszki Pál műszaki szakértő 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Nagy András Gábor alpolgármester  a napirendi pont lezárásaként  tájékoztatta a testületet 
arról, hogy a felvetett aljzat kiépítésére vonatkozó javaslattal kapcsolatban tájékozódni fog, 
hogy lehetséges-e a módosítás, illetve a tervezőtől ajánlatot kér a költségekre vonatkozóan. 
Amennyiben szükséges lesz,  akkor rendkívüli testületi ülés keretében ismételten tárgyalják a 
kérdést.  

 

8. Előterjesztés az iskola üzemeltetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester:  tájékoztatja a Képviselőtestületet  arról, hogy  
Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Testületnek. 
 
Józsa László települési képviselő:  érdeklődik, hogy a költségvetés is módosul-e ennek 
megfelelően? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Természetesen  a költségvetésben is ez meg fog jelenni. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester:  Mivel több kérdés, vélemény nem volt szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbiak szerint fogadott el, s az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                    11/2013. (I. 17.) sz. határozat       

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
működtetéséhez kapcsolódó 2347 Bugyi, Teleki u. 2. szám 
alatti épület üzemeltetését 2013.január 1-től a TEFÜSZ 
intézményhez rendeli.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 

az előterjesztésben szereplő tartalommal a vagyonhasználati-, 
és kezelési szerződés megkötésére.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

9. Tájékoztató az állami vagyon átvételi lehetőségéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András  Gábor alpolgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az Állam 
által felajánlott 3 ingatlanból a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság  a két külterületi ingatlant  
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javasolja átvételre  az önkormányzatnak. A hasznosítás formája a jelenlegi funkciónak 
megfelelően a lakásbérlet legyen.  
 
Józsa László települési képviselő  szeretne felvilágosítást kapni arra, hogy meg van-e 
határozva az, hogy milyen célra lehet fordítani az ingatlant? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja  a testületet arról, hogy ezekben az 
ingatlanokban jelenleg is lakók élnek. Ványon 2, Ürbőpusztán pedig 3 család. Tehát 
természetes, hogy amennyiben önkormányzati tulajdonba kerülnének, akkor bérleti 
jogviszony alakul ki köztünk. Az ingatlanokat 15 évig nem lehet elidegeníteni, azonban az 
önkormányzat köthet opciós szerződést a bentlakókkal, hogy a 15 év elteltével  ők 
vásárolhatják meg az ingatlant. 
 
Rácz Zsolt települési képviselő véleménye szerint azért lenne fontos elfogadni a felajánlást, 
mert így 15 évig legalább  biztos a lakhatási feltétele ezeknek a családoknak, s nem kell attól 
tartani, hogy az Állam esetleg valaki másnak ajánlja fel. Véleménye szerint abban az esetben, 
ha mi nem fogadjuk el, akkor az Állam felajánlja valaki másnak. Ezt pedig nem szabad 
kockáztatni. 
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, Nagy András Gábor alpolgármester szavazásra 
bocsátja a határozati javaslatot a bizottság javaslata szerint,  vagyis a bugyi 813 hrsz-ú  
területet ne kérje önkormányzati tulajdonba. A határozati javaslatot a képviselőtestület 
megvitatta, s azt követően az alábbi  határozatot hozta 7 igen szavazattal egyhangúlag: 

 

12/2013. (I.17.) Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy  bugyi 813 hrsz-ú  állami 
tulajdonban lévő területet nem kívánja átvenni 
önkormányzati tulajdonban. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. január 21. 

 
Nagy András Gábor alpolgármester szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot a 
bizottság javaslata szerint,  vagyis a bugyi 4001 hrsz-ú  területet vegye át önkormányzati 
tulajdonba. A határozati javaslatot a képviselőtestület megvitatta, s azt követően az alábbi  
határozatot hozta 6 igen  és 1 nem  szavazattal: 

 
13/2012.(I.17.) Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a bugyi  4001. hrsz-ú  
ingatlant  kéri ingyenes használatba: 
hasznosítási cél: lakásbérlet  
Az Önkormányzat a tulajdonba adással                 
kapcsolatos költségeket vállalja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. január 21. 
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Nagy András Gábor alpolgármester szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot a 
bizottság javaslata szerint,  vagyis a bugyi 0344/1  hrsz-ú  területet vegye át önkormányzati 
tulajdonba. A határozati javaslatot a képviselőtestület megvitatta, s azt követően az alábbi  
határozatot hozta 6 igen  és 1 nem  szavazattal: 

 
14/2012.(I.17.) Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a bugyi 0344/1. hrsz-ú 
ingatlant kéri ingyenes használatba: 
hasznosítási cél: lakásbérlet  
Az Önkormányzat a tulajdonba adással 
kapcsolatos költségeket vállalja.  
 

                                                                    Felelős: Somogyi Béla polgármester 
                                                                    Határidő: 2013. január 21. 

 
 
 

 

10. Előterjesztés a lakossági és közületi vízdíjról szóló rendelet 
módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság     
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az 
előterjesztést a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, s azt elfogadásra javasolja a 
testületnek.   Mivel a napirendhez kapcsolódóan több kérdés, észrevétel nem volt, az 
alpolgármester szavazásra bocsátja azt, s  megállapította, hogy  7 igen szavazattal 
egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata megalkotta az 
2/2013./I.17./ számú rendeletét a víz és szennyvízcsatorna díjakról 

 
 

11. Előterjesztés a TEFÜSZ alapító okiratának módosításáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatta  a testületet arról, hogy a Gazdasági és 
Fejlesztési bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A Képviselőtestület a 
határozati javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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15/2013. (I. 17.) Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési 
Szerve Alapító okiratának – előterjesztés 1. sz. 
mellékletében foglalt – módosítását elfogadja. 

 
 Felelős: Szatmári Attila jegyző 
 Határidő: azonnal 

 
 

12. Előterjesztés a hulladékszállítási díj kedvezményekről               
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés csatolva a   képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester  tájékoztatja a testületet arról, hogy a Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság az előterjesztést és a  rendelet-tervezetet megtárgyalta, s azt 
elfogadásra javasolja. A módosításra azért van szükség, mert az  önkormányzat korábbi 
10/2007. számú rendelete több kedvezményt biztosított az ingatlantulajdonosoknak. Most 
az új szolgáltató esetében nem biztos, hogy ugyanazokat a fogalmakat ugyanúgy értékeli 
majd, így  pl. az üres ingatlant.  A félreértések miatt az önkormányzatnak jelentős 
többletköltsége lehet ebből eredően.  Ezt megelőzendően került a rendelet módosításra.   
Mivel a napirendhez kapcsolódóan több kérdés, észrevétel nem volt, az alpolgármester 
szavazásra bocsátja köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék 
szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 10/2007. sz. önkormányzati 
rendelet módosítására tett javaslatot,  s  megállapította, hogy  7 igen szavazattal 
egyhangúlag  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata megalkotta az 
3/2013./I.17./ számú rendeletét a víz és szennyvízcsatorna díjakról 

 
 

13. Rendezési terv változtatására kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi  ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy az előterjesztést és 
a határozati javaslatot a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra 
javasolja. 
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Mivel a napirendi ponthoz írásban kiküldött előterjesztéshez és  határozati javaslathoz  
kérdés, észrevétel nem érkezett az alpolgármester szavazásra bocsátja azt, melyet a 
képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 
16/2013./01.17./KT.sz. határozat: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete Ferenci Ferenc kérelmét a 
01408/4-5. hrsz-ú területek művelési ág 
változtatása iránt megismerte, s azt támogatja. 
2./ A művelési ág változtatásból eredő 
költségeket  teljes egészében a kérelmező viseli. 
3./ Ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal 
felhívást intéz a településen működő 
vállalkozások képviselői felé, hogy megismerje 
esetleges rendezési terv módosítási  igényüket. 
Határidő: pontra 60 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

14. Háziorvosi körzet helyettesítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy  Dr. Kuti Éva   a 
háziorvos  körzetére vonatkozó praxisjogra  a MorrowMedical Zrt-vel megegyezett. Jelenleg 
folynak a jogi egyeztetések. A praxisjogot a Zrt. 2013. március 1-től venné át. A jelenleg 
kezdődő járványszezonra hivatkozva a két háziorvos kezdeményezte, hogy ha lehetne már 
február hónapban is meg kellene oldani a helyettesítést, mert rendkívül megterhelő 
számukra.  Mivel a MorrowMedical vállalta a helyettesítést is, így célszerű lenne ezzel a 
lehetőséggel élni.  
 
Rácz Zsolt képviselő nagyon örvendetesnek tartja azt, hogy a Kuti dr-nő értékesíteni tudta a 
praxisát. Az is természetesen nagyon helyes kezdeményezés, hogy ebben a járvánnyal teli 
időszakban a helyettesítésre is találjanak más megoldást, ezért a maga részéről a 
kezdeményezést támogatni tudja. Mindenképpen szeretné azonban, hogy a körzetet 
véglegesen betöltő orvost a képviselőtestület megismerhesse.  Ebben kéri az alpolgármester 
úr segítségét.   
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy mindenképpen egy 
személyes találkozó megtartását kezdeményezik az orvossal. A MorrowMedical Zrt-vel 
kötendő szerződésben egyébként rögzítve lesz az, hogy kizárólagosan mely orvos láthatja el 
a feladatot. Nem állhat fent tehát az, hogy időközönként változnak majd az orvosok, ahogy a 
MorrowMedical vezényli őket.  



 15 

Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
 

17/2013. (I.17.) sz. Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Dr. Kuti Éva háziorvos megüresedő háziorvosi körzetében 
az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében, 
a helyettesítés idejére 2013. február 1 -2013. február 28. 
közötti időre közreműködői szerződést köt a MorrowMedical 
Zrt-vel (feladatellátó: Dr. Kas Zoltán) bruttó 350.000 Ft 
díjazással.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
helyettesítési feladatokra a szerződést megkösse, a Budapest 
Főváros Dabasi, Gyáli Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől a 
működési engedélyt megkérje és az Egészségbiztosítási 
Pénztárral a finanszírozásra szereződést megkösse. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. január 30. 
 

 

15. Egyéb ügyek, indítványok 
 
Bálintné Balogh Mária települési képviselő a megnövekedett segélykérelmek kapcsán 
szeretné a képviselőtestületet egyfajta együttgondolkodásra kérni,hiszen  sajnos a bevallott 
jövedelem nem mindig korrekt. Sok esetben a bizottság teljes mértékben tisztában van azzal, 
hogy pl. lakás vagy ház van az igénylő tulajdonában, melyből bevétele származik,  hiszen 
lakók vannak benne, de ezt nem vallják be. Mit csináljon ilyenkor a bizottság? 
 
Józsa László települési képviselő az önkormányzat és a rendőrség között meglévő szerződés 
alapján kell gyakoribb ellenőrzést kérni. Esetlegesen a településőröktől is lehetne 
információt kérni, hiszen ők a település egészét járják állandóan, tehát van rálátásuk arra, 
hogy hol laknak idegenek.  Tapasztalataikat összegzik, melyet átadnak  a bizottság részére.  
Valóban egyetért azzal, hogy az elbírálás az ilyen információk hiányában nem reális sok 
esetben.  Úgy gondolja, hogy  minden további nélkül figyelembe kell venni mint vélelmezett 
jövedelmet azt az  összeget, amelyet az ingatlan bérbeadásából kap a kérelmező.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a rendőrséggel a 
szerződés már november óta nem él. Véleménye szerint mindenképpen a NAV-tól  kell 
segítséget kérni. Javasolja, hogy gyűjtse össze a hivatal azokat az ötleteket, amelyek a 
bizottságok részéről elhangzottak, s ezt adják át a Szociális Bizottság részére. Ezen 
túlmenően. 
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Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető  röviden tájékoztatja  a képviselőtestületet a 
járásokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy az átkerülő feladatok közül a  alanyi jogú  és 
normatív közgyógyellátási ügyek, az ápolási díjak, az időskorúak járadéka,  a  
gyermekvédelmi ügyek és az egészségügyi ellátásra vonatkozó ügyek iratait a járási hivatalba  
átvitték amiről jegyzőkönyv készült.  
 Sok tapasztalat még nincs, néhány ügyfelet  kellett eddig átirányítani a járási hivatalba.  
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester megköszönte a rövid tájékoztatást.  Több napirendi pont 
nem lévén megköszönte a soros ülésen a  megjelenést  és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 

        
 
Nagy András Gábor                                Szivósné Nagy Szilvia 
    Alpolgármester                                 igazgatási csoportvezető 


