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

2014. április 10-i soros ülésén 
 

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

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

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

 Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Vad Tibor Tűzoltó hadnagy 
Gere Imre Tűzoltó alezredes 
Rácz Ferenc Rendőr alezredes 
Hernádi Lajos OBO Bettermann Kft. ügyvezető 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a napirendhez érkezett vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 
megválasztott tagjából 5 fő jelen van.  
 
A polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Polgármester úr az Egyebekben szeretne említést tenni a szennyvízpályázat helyzetéről, 
majd megállapítja, hogy új napirend felvételét és kiegészítést más nem kérte. 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi 
pontok elfogadását, majd megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal az 
alábbiak szerint egyhangúlag fogadta el: 
 
 

1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2013 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

2. Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

3. 2013 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013 évi költségvetésének teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
6. Beszámoló a 2013 évi adóügyi feladatok teljesítéséről 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. HÉSZ módosítási kérelem 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Coop Szolnok kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. 2014 évi Közbeszerzési terve 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Kavics Union kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

11. Dr Abay Frigyes u - Telki u – Új u – Szőlő u – által határolt területek telekalakításának 
elindítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

12. Árajánlat Sebességmérő eszköz elhelyezésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

13. Törvényességi felhívás 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

14. Semmelweis naphoz anyagi támogatás az egészségügyi dolgozók részére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
15. Önkormányzati tulajdonú erdő termelésből történő kivonása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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16. Térfigyelő rendszerre pályázat benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
17. Közterület elnevezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
18. Balassa Gábor Péter kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

19. Puskás T u. 6. önkormányzati ingatlan társasházzá alakítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
20. Előterjesztés FEL pályázattal kapcsolatban   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

21. Egyebek 
- Tájékoztatás a Szennyvízpályázat jelenlegi helyzetéről – Somogyi Béla polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2013 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Ferenc rendőr alezredes: Megköszöni a tavaly évben nyújtott támogatást, amit a 
településen végzett munkájukkal próbáltak meghálálni. Úgy gondolja, hogy ez 
 a munka a beszámolóból is jól kiolvasható és értékelhető.    
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen nagyon részletes a beszámoló és jó 
eredményeket mutat a 2013-as évről. Mi ennek az oka? A létszámnövekedés vagy technikai 
fejlődés is kísérte azt?  
 
Rácz Ferenc rendőr alezredes: Az Ócsai rendőr-őrs megalakulása előtt nagy területet kellett 
egy járőrpárosnak bejárnia, míg jelen helyzetben egy járőrpárra három település jut, így négy 
órát tudnak szolgálatban tölteni egy településen. Ez abban is érzékelhető, hogy Bugyi 
községben 30 %-kal kevesebb bűncselekmény volt, mint korábban, nem beszélve a lopások 
számáról, ami 60 %-os csökkenést mutatott. Természetesen az annak is köszönhető, hogy a 
lakosság is jobban figyel, ezzel is megelőzhetőek a betörések, lopások.  
Nagyon büszkék arra, hogy a Dabasi Rendőrkapitányság megyében első helyen szerepelnek a 
felderítések arányában, ami már 50 % fölé emelkedett. 
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A napirend tárgyalása közben megérkezett Csizmadi László képviselő, így a testület 
létszáma 6 fő.  
 
 
Bak Károlyné képviselő: Minap késelés történt a településen az egyik bolt előtt. Érdeklődik, 
hogy van-e kompetenciája a rendőrségnek ahhoz, hogy a boltok előtt ne lehessen alkoholt 
fogyasztani?  
 
Rácz Ferenc rendőr alezredes: Ismeri a sértettet, ő  
is a rossz fiúk közé tartozik. Korunk betegsége a drogfogyasztás. Sok fogyasztóról tudnak, de 
az ellenőrzések után eljárást indítanak, ami elvonóra küldésben merül ki és igen költséges 
eljárás.  
 
Józsa László képviselő: Azt tapasztalja minden lakos, hogy a rendőri jelenlét megemelkedett 
a településen. Azt viszont nem tudja, hogy mit jelent az egyéb bűncselekmény kategória. 
 
Rácz Ferenc rendőr alezredes: Abba a kategóriába a közokirat-hamisítás tartozik.  
  
Somogyi Béla polgármester: Ócsán jól működik a rendőrség és a polgárőrség közti 
együttműködés, ma itt a településen még nem az igazi. Az is probléma, hogy nem tudják a 
hónap minden napját lefedni szolgálattal. Mi az oka, hogy Ócsán jól működik? 
  
Rácz Ferenc rendőr alezredes: Ócsán a polgárőrségnél vezetőváltás volt, aki jelenleg nagyon 
erősen összefogja a munkát, szívvel-lélekkel végzi azt, mindig elérhető, és minden akcióban 
3-4 személy megy segíteni. Nagyon sokat segítik a rendőrség munkáját is, figyelmesen végzik 
a munkát, egy-egy esetben információt szolgáltatnak a rendőrségnek. 
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni az együttműködést, és a beszámoló elkészítését, 
úgy gondolja, hogy az Ócsai őrs létrejöttével közelebb kerültek egymáshoz.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta azt:  
 
 

37/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Dabas Város 
Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról készített 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Dabas Hivatásos Tűzoltó parancsnokságának 2013 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Nagyon részletes és jó eredményeket mutat be a beszámoló a 
2013-as évről. Az is látható, hogy tűzesetekben kevésbé érintett a település, az átlag alatt 
vannak.  
 
Vad Tibor Tűzoltó hadnagy: Valóban így van, leginkább szabadterületi tüzek fordultak elő, a 
tűzbiztonság jó helyzetben van, leginkább a külterületeken van mit tenni és a 
környezetvédők ellenállásával találkoznak. A település rendezett, ha baj van, a lakosság 
segítőkész.  
 
Gere Imre Tűzoltó alezredes: Azt is érdemes ismertetni, hogy a Natura 2000-es besorolású 
területeknek a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csak felügyelője, de nem kezelője. 
Amennyiben ők nem gondoskodnak a területek égetéséről, azt megteszi más, ebből vannak a 
nádas tüzek is. Mivel nem engedélyezett a tűzgyújtás, titokban teszik meg, ami azt jelenti, 
hogy felügyelet nélkül hagyják a tüzet. Ilyenkor van szükség a tűzoltóság beavatkozására és 
munkájára.  
 
Somogyi Béla polgármester: A legutóbbi tűzeset után azt határozták el, hogy beszélnek a 
természetvédőkkel, hogy jussanak közös megegyezésre a nádas rendben tartásának 
érdekében, ha kell, arattassák le. Ennek érdekében már felvette a kapcsolatot a 
vezetőjükkel.  
 
Józsa László képviselő: Megköszöni a szabadtéri rendezvényekhez nyújtott segítséget.  
 
Gere Imre Tűzoltó alezredes: Ebben is egy a cél, amiben tudnak, segítenek, ami a jövőben is 
így lesz. Amit egy jogszabály előír, azt minden esetben be kell tartani.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni azt a segítséget, amit abban az esetben kapott az 
Önkormányzat, amikor szakmai kérdésekben kaptak gyors és pontos információt a kollégák.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta azt:  

 
 

38/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Dabas Város Hivatásos 
Tűzoltó parancsnokságának 2013. évi munkájáról 
készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3. 2013 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, jónak értékelte, 
mindent rendben talált, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta azt:  
 

39/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az EL-SZÁM Ellenőrző és 
Számviteli Szolgáltató Kft 2013. évi munkájáról 
készített beszámolóját elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

A szavazást követően megérkezett Nagy András Gábor alpolgármester, így a testület 
létszáma 7 fő.  
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- A elmúlt egy hónap eseményei között ismét volt egy Kerékpár-út ellenőrzés a Kossuth 
Lajos utcán, ahol mindent rendben találtak. Néhány helyen van keresztirányú 
repedés, amit a kivitelező garanciálisan ki fog javítani.  

- Helyi Aktivációs Műhelynap volt a Művelődési Ház szervezésében, ilyenkor az IKSZT 
szervezetek jönnek össze más-más helyszínen megoldások keresése és 
információk cseréjének érdekében.  

 
A beszámoló közben megérkezett Balogh Mária képviselő, így a testület létszáma 8 fő.  
 

- Folytatódik az ÁROP pályázat szervezése, összegyűjtötték a tapasztalatokat, 
meghatározták a további feladatokat.  

- Minap volt a Polgárőrség értekezlete, ahol összegezték az újjáalakulás óta kialakult 
tapasztalatokat, felhívták a figyelmet a rendetlenségekre, a helytelen 
autóhasználatra, annak következményeire. Elhangzott, hogy olyan tagokat kell hívni 
az egyesületbe, akik a jó hírnevet nem rombolják.  
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- Szerződéskötés történt a Nemzeti Földalap Kezelőjével, ahol állami erdőt cserélnek el 
önkormányzati erdőre, így egy közel két éve húzódó folyamat végére tehetnek 
pontot.  

- Veterán motoros találkozó vendéglátója lesz Bugyi község, ennek kapcsán volt 
megbeszélése dr. Kiss Miklóssal. Elhangzott, hogy a találkozót egy volt motoros társuk 
emlékére rendezik meg minden évben, ahol mindig egyik település a vendéglátójuk. 
Ebben az évben Bugyi községre került a sor. A találkozó április 16-án lesz, a 
rendezvény után itt fejeződik be a túra.  

- Hitelezői megbeszélésen volt a Doráda 2000 Kft.-vel kapcsolatban. Most kezdődik a 
felszámolási eljárása, ahol az Önkormányzat követelése 3 millió forint.  

- Május 01-én kerül átadásra a Görpálya és a két kültelepülési játszótér, melyhez sok 
operatív munka kapcsolódik.  

 
Ezt követően elmondta, hogy a választás rendben lezajlott a településen, megköszönte 
mindenkinek a munkáját, aki részt vett a választás lebonyolításában, majd röviden 
ismertette az eredményeket, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.  
 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

40/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról-, valamint a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
Polgármesteri beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013 évi 
költségvetésének teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Két dologról szükséges dönteni. Egyik, a költségvetés 
teljesítéséről szóló rendelet elfogadása, a másik egy határozat, amely a pénzmaradvány 
jóváhagyásáról, azaz tartalékba helyezéséről szól.   
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal elfogadta azt: 



 9 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pénzmaradvány 
felhasználásáról szóló határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

41/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi összevont 107 640,- ezer Ft 
pénzmaradványát jóváhagyja és 61 957,- ezer Ft szabad 
pénzmaradvány felhasználásához (tartalékba 
helyezéséhez) hozzájárul. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozása 
miatt a jóváhagyott pénzmaradvány összege 
módosulhat.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Beszámoló a 2013 évi adóügyi feladatok teljesítéséről 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Csizmadi László képviselő: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

42/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2013. évi adóbefizetésről és adóbehajtás teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 
2.) Az adóbeszámoló alapján a kifizethető keret összegét 
6.000.000.- Ft.-ban állapítja meg. 
3.) A jegyző jutalékát 800.000.- Ft-ban állapítja meg 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
   Szatmári Attila, jegyző 
   Török Anita, pénzügyi vezető 
Határidő: 2014. április 30. 
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7. HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a Kamrás Kft. ügyvezetője 
azt gondolta, hogy a módosítás belekerült a bányatelek nyilvántartásba. A mulasztását 
elismerte, javasolja, hogy utóslagosan is külön eljárásban módosítsák a kérelemnek 
megfelelően a HÉSZ-t. Természetesen minden költségét vállalja a tulajdonos.  
A módosításhoz megérkezett a tervezői ajánlat is, mely 480.000.- forintról szól, erről is 
szükséges dönteni.  
 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

43/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség 
településrendezési terv módosítására vonatkozó 
01258/7-8 hrsz-ú 3 ha 8096.m2  Általános 
mezőgazdasági területi (Má) övezetbe lévő terület  

 
Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 

történő átsorolását 
 

támogatja. 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester 

 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

44/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Város és Ház Bt 
01258/7-8 hrsz. területekre vonatkozó „BUGYI NAGYKÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA (01258/7-8 hrsz 
területekre)” vonatkozó ajánlatát elfogadja.  
2) A három oldalú tervezési szerződést – Önkormányzat megbízó- Város és 
Ház Bt tervező - Kamrás Kft költségvállaló - a VÁROS ÉS HÁZ  Építőipari 
Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (1143. Budapest, Gizella út 
24-26, Adószám: 28463771-2-42) 480.000,-Ft+Áfa tervezési díjjal 
megkösse. 
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3) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költségeket az KAMRÁS Szállítási Szolgáltató Termelő és Kereskedelmi Kft-nek 
(2340 Kiskunlacháza Dózsa Gy u. 168) kell vállalnia. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

8. Coop Szolnok kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az üzletvezető a gyengülő keresletre hivatkozva 
kéri a 15 %-os bérleti díj csökkentését, amit a bizottság nem támogatott, viszont arról is szó 
esett, hogy a szerződésben rögzített infláció mértékének megfelelően egy évig nem emelnek 
díjat. Ezt kéri a határozatban is rögzíteni.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

45/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a COOP Szolnok Zrt. bérleti díj csökkentési kérelmét 
elutasítja, de a szerződésben meghatározott – infláció 
mértékének megfelelően – bérleti díj emelésétől 2014. 
évben eltekint.  
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
              Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

9. 2014 évi Közbeszerzési terve 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva: 
 

Somogyi Béla polgármester: A közbeszerzési tervben a 2014-es évben nem szerepel 
előrelátható beruházási terv.  
 
Hozzászólás  nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
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46/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre 
vonatkozó közbeszerzési tervét - amely az előterjesztés 
mellékletét képezi - elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 

10. Kavics Union kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a Kavics Union bányabővítési kérelmének 
korábban helyt adott a Testület, viszont a szakhatóságok az átminősítést a Natura 2000-es 
besorolás miatt nem támogatják. Ezért kérelem érkezett a Kavics Uniontól, hogy az a terület 
kerüljön kivételre és helyette másik területet ajánljon fel a Testület, Ehhez a bizottság 
javasolja a 0209 hrsz.-ú terület Natura 2000-es területhez sorolását, amely egy lényegesen 
távolabb lévő terület, ezáltal csendesebb, nyugodtabb rész is. A cserét kormányrendeletben 
lehet végrehajtani, a természetvédők támogatják a cserét, de az esély nem 100 %-os.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

47/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Bugyi 01123/5 hrsz-ú terület Natura 2000 besorolási 
jegyzékből történő kivételét támogatja, egyben felajánlja 0209 
hrsz-ú területet Natura 200 területbe sorolására.  
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármester ezzel összefüggő 
okiratok aláírására.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

11. Dr Abay Frigyes u - Telki u – Új u – Szőlő u – által határolt területek 
telekalakításának elindítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Szükség van a bezárt telkek feladatának meghatározására, 
továbbá annak megtárgyalására, hogy ki vállalja a költségeket. Mivel arról nincs tudomásuk, 
hogy történt-e öröklés, újra át kell nézni az adatbázist és újra alá kell íratni a megállapodást. 
Arra a megállapodásra jutottak, hogy ezt a műveletet még az Önkormányzat összefogja, 
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kiadja a feladatot telekmegosztásra és bocsássa a tulajdonosok rendelkezésére, annak 
anyagi terheivel együtt. Árajánlatokat kell begyűjteni közművek kiépítésére, közterületek 
kialakítására, stb.  
Érdeklődik, hogy van-e ötlet ahhoz, hogyan kellene ezt a feladatot kellő gondossággal 
összefogni? 
 
Szabó Gábor László képviselő: Arra van-e lehetőség és eszköz, hogy a tulajdonosok 
közgyűlési formában egységes határozatot hozzanak? 
 
Szatmári Attila jegyző: A megosztásnál is egy teljesen új átosztás fog történni, kialakulnak a 
külön HRSZ.-ok. A kialakult helyrajziszámok tulajdonviszonyairól és annak ingatlan-
nyilvántartási bejegyzéséhez megállapodást kell kötni, melynek része lehet és tartalmazhatja 
a költséget vállalását is  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Úgy gondolja, hogy a várható költségekről is 
tájékoztatni kell az ingatlantulajdonosokat.  
 
Somogyi Béla polgármester: Biztosan nem mindenki gondol a költségekre, de a csapadékvíz 
elvezetés miatt szakember bevonására is szükség lesz, annak is lesz díja. Ezek ismertetésének 
céljából össze kell hívni az érintetteket.  
 
Csizmadi László képviselő: Egyet ért azzal, hogy az új ingatlantulajdonosok, - akik időközben 
lettek örökösök -, nem tudnak az előzményekről, így mindenképpen támogatja a tájékoztatás 
megtartását.  
 
Szatmári Attila jegyző: A tulajdonjog bejegyzéshez megállapodást kell kötni, amibe a 
kötelezettségeket lehet rögzíteni, azaz mivel jár a telekalakítás. A telekalakítás szolgáltatási 
díjak változása miatt, május 01-e előtt egyébként sem kerülne benyújtásra a telekmegosztási 
engedélyezési eljárás.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

48/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, az Abay u- Teleki u-
Új u- Szőlő utca által bezárt terület telekmegosztásában Bugyi 132,1237, 1242, 
2113 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a változási vázrajz szerinti telekalakításhoz a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja.    

2.   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete változási vázrajz szerinti 
megosztásához telekalakítási kérelmet nyújt be.  

3. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület úgy dönt, hogy a az Abay u- 
Teleki u-Új u- Szőlő utca által bezárt területre vonatkozó telekmegosztást – a 
mellékelt megosztási vázrajz alapján- elkészítteti, melyre a kialakuló 
földrészletenkénti 10.000,-Ft+Áfa vállalási áron a vállalkozási szerződést a Méter 
Bt-vel aláírja.  
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 KITŰZÉS!!! 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az ingatlan 
rendezéséhez szükséges valamennyi okirat aláírására és a telekmegosztási eljárás 
során felmerülő (adatszolgáltatási. záradék, telekalakítási eljárás szolgáltatási díja) 
díjak megfizetésére.    
Ezt megelőzőn az ingatlantulajdonosokat össze kell hívni és tájékoztatni szükséges 
a fenti lépésekről. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap. 

 

12. Árajánlat Sebességmérő eszköz elhelyezésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Igény van arra, hogy jó lenne a sebességet állandóra telepített 
mérőeszközök segítségével mérni. Korábban volt hozzá pályázati lehetőség, jelenleg nincs. 
Ennek az eszköznek az ára 2 millió forint, melynek kiépítését a bizottság nem javasolja.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

49/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy sebességmérő eszköz 
kiépítésére a Forg-Tech Kft.-től érkezett ajánlatot 
nem fogadja el, a sebességmérő nem kerül 
kiépítésre.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13. Törvényességi felhívás 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: 2008-ban volt egy szennyvízpályázat, amelynek több előírása is volt. 
Ezek között szerepelt az, hogy több település fogjon össze és végezze el a szennyvíz-telep 
kialakítását. Ekkor került szóba Dabas várossal egy közös szennyvíztisztító telep 
megépítése, mely végül nem került benyújtásra, de a Társulás megalakult, hiszen feltétel 
volt, hogy csak úgy adható be ezen keresztül. Mai napig egy jogilag létező társulás van a 
nyilvántartásban, ezt jelezte a Kormányhivatal, és kérte, hogy egy közös megállapodással 
szüntessék meg.   
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Somogyi Béla polgármester: Visszatekint és elmondja, hogy akkor még a regionális 
szennyvíztisztítók megépítését támogatták, a tervek között az szerepelt, hogy a szennyvizet 
átvezetik Dabasra. Majd időközben önálló szennyvíztisztító bővítésére nyílt pályázat, amire 
beadta az Önkormányzat, de sajnos eddig nem áll jól, bízik benne, hogy jövőre megnyerik. Az 
előkészítő szakaszon átjutott, az ahhoz szükséges pénzt átutalták.  
 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

50/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Pest Megyei Kormányhivatal PEB030/251-1/2014 számú 
törvényességi felhívását tejes terjedelemben megismerte.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Dabas 
város és Bugyi Nagyközség Közös Szennyvíztisztító telep 
létesítésére/fejlesztésére létrehozott Önkormányzati 
Társulást megszünteti.    

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az ezzel összefüggő okiratok 
aláírására.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

14. Semmelweis naphoz anyagi támogatás az  
egészségügyi dolgozók részére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a kérelmet, döntött az összegről és 
annak finanszírozási módjáról. Javasolja a határozat elfogadását. 

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
51/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Semmelweis napi 
(július 01) tiszteletére a település egészségügyi 
dolgozói részére számlaellenében, utólagos 
finanszírozással egyszeri 100.000,- Ft összegű 
hozzájárulást ad.  
 Határidő: 2014. július 01. 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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15. Önkormányzati tulajdonú erdő termelésből történő kivonása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kivonásnak kétféle módja létezik, vagy csereerdősítés, vagy 
erre a területre kiszámított hektáronkénti 2 millió forint megfizetése, illetve ennek vegyítése, 
ami ebben az esetben szerencsés lenne. Bettermann úr szeretné megtartani azt a fás parkos 
részt, amit nem kíván igénybe venni fejlesztésre, de a fák kora miatt azt is hamarosan 
cserélni kell. A terület részbeni igénybevétele ellenére az egész területet kivett területté 
kívánják nyilvánítani, amit parkerdő, vagy szabad felhasználású erdő néven kell megtartani. 
Ez arra is lehetőséget adna, hogy ne tarvágással történjen a kivágás, hanem egy folyamatos 
kitermeléssel és ültetéssel.  
 
Hernádi Lajos OBO Bettermann Kft. ügyvezető: Bizonyára ismert a terület, amit hasznosítani 
szeretnének. A bejárat melletti jobbra eső részt jelenti, ahol buszfordulót és a dolgozók 
részére parkolót, továbbá kétszintes irodaközpontot szeretnének megépíteni oktatóterem 
kialakításával, vendégcsoportok fogadására. Azokat a fákat, melyek vágásérettek, ki kell 
termelni, de természetesen újra fogják telepíteni, egyfajta parkerdő megvalósításával.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kérdésként merült fel, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő terület, amely az Ócsai út és a kavics-bányató közötti van, alkalmas-e erdő telepítésére, 
mivel 20 kV-os vezeték húzódik el azon a szakaszon. Mint később megtudták, 55 méter 
szélességben megvalósítható a telepítés, amihez a termelésből való kivonásnak a költsége 
(tervezés, engedélyezés) fél millió forintba kerül. Ezután már kivett területként lesz 
nyilvánítva, ezt követően értékesíthető és majd következhet a csereerdősítés.  
 
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy az említett tervek, mint. pl. irodaépület 
megvalósulását mikorra tervezik?  
 
Hernádi Lajos OBO Bettermann Kft. ügyvezető: Úgy tervezik, hogy két hónapon belül 
benyújtják az engedélyes terveket, ezt követően ez év őszén szeretnék a kivitelezést 
elkezdeni, majd a jövő évben szeretnének beköltözni.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

52/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi a tulajdonában lévő 01601/10 és 01601/12 
hrsz-ú, 5 ha 1897 m2 terület erdő művelési ágból történő 
végleges kivonását.  
Csereerdősítésre felajánlja a 01605/22 hrsz-ú szántó 
területet.  
A csereerdősítéssel járó költségeket az Önkormányzat 
vállalja.    
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A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a kivonással összefüggő valamennyi okirat 
aláírásra. 
 
Felelős: Somogyi Béla  
Határidő: 30 nap 

 
 
 

16. Térfigyelő rendszerre pályázat benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy 11.049.0000.- forintba kerülne a 16 db 
3 Megapixeles kamerából álló térfigyelő rendszer kiépítése az Elektromos Művek 
villanyoszlopaira helyezve. A rendszer tartalmaz három központot, egyik központ Dabason, 
egy a rendőrségen és egy a közterület-felügyelői irodában lenne, továbbá egy szerver 
szekrényt a vízműnél.  Tartalmaz még egy teljes rádió hálózatot, mely össze lenne kötve a 
rendőrséggel. Kikerült a tervek közül Ürbőpuszta kamerázása, de Felsővány benne maradt, 
továbbá a település bejövő útjai és a legfrekventáltabb pontok a községben. Egyéb kiadások 
között szerepel az engedélyekhez szükséges költség, nincs benne az oszlop bérleti díja, illetve 
a villany átalány díj havi 50ezer forint, és havi 35 ezer a karbantartás díja. A működést 5 évig 
fenn kell tartani, a támogatottság mértéke 100 %-os.   
 
Somogyi Béla polgármester: Miért került ki Ürbőpuszta a tervek közül? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Nem látták értelmét a kiépítésnek, továbbá nem is 
javasolták a szakemberek, miután megtekintették a helyszínt. Nincs összefüggő 
településrész, ellentétben Felsővánnyal.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint Ürbőpusztára is ki kell építeni egy kamerát, 
legalább a sűrűn lakott részre.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Eben az esetben kettős átjátszóra lesz szükség, ami a 
jelet a településre küldi.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy meg kell növelni a pályáazt összegét azzal 
az átjátszós kamerának az összegével, melyet Ürbőpusztára is ki szeretnének építeni. 
Javasolja, hogy 500ezer forinttal növeljék meg és építsék bele a határozatba.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
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53/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati 
fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV.1.) BM rendelet 
keretében pályázatot kíván benyújtani „Bugyi Nagyközségi 
közterületi térfigyelő rendszer kialakítása” címmel. 
Képviselő-testület a bruttó 11 549 000 - Ft összköltségű 
beruházáshoz a pályázat keretében bruttó 11 549 000 - Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást igényel. 
Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló 
beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az 
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó 
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja. 
2. Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló 
beruházás kiegészítéseként felmerülő költségeket a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. április 23. 

 

17. Közterület elnevezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Eddig nem volt rendezve e Béke utcát a Peterdy utcával 
összekötő köz neve, de a köznyelvben már Béke közként tartják nyilván a helyben lakók. 
Szeretnék, ha ez jogilag is rendben lenne és az ingatlan-nyilvántartásba is így kerülne be.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

54/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Béke utcát a Peterdy utcával összekötő 1512 HRSZ.; 1513/3 
HRSZ.; és a 1513/11 HRSZ.-ú területet  
Béke köz  
Közterületre nevezi át 

 
Felhatalmazza Szatmári Attila jegyzőt az ezzel összefüggő 
intézkedés megtételére.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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18. Balassa Gábor Péter kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy a Sári utcai Alsóráda puszta területén lévő 
önkormányzati területet a HÉSZ módosítást követően lakóövezetbe tették, az azon felüli 
terület pedig jelenleg gazdasági erdőövezetben van. A korábbi HÉSZ módosítást megelőzően 
kereskedelmi övezetbe rakták, amit annak érdekében dolgoztak át, hogy megfeleljenek a 
biológiai aktivitási értéknek.  
Érkezett a Hivatalba Balassa úrtól egy megkeresés, mely szerint szeretné az említett területet 
megvásárolni építkezés céljából, viszont az csak mezőgazdasági termeléshez ad lehetőséget, 
építkezéshez nem, mivel nem állnak fenn az építkezés feltételei. A határozat tartalmazza az 
elvi értékesítést, de azt is tudatni kell, hogy építési engedélyt nem kaphat.  
 
Csizmadi László képviselő: A kérelem tartalmazza az építkezést is, ezért fontos, hogy 
tartalmazza az elvi hozzájárulást. 
 
Szatmári Attila jegyző: Természetesen tájékoztatni kell a feltételekről a kérelmezőt, mivel 
nem lesz lehetősége ingatlant építeni arra a területre.  
 
Somogyi Béla polgármester: Jelenleg gazdasági erdőként van nyilvántartva, aminek a 
beépíthetősége 3 %-ot határoz meg. Építési engedélyhez szükség van kivonásra is, így ismét 
HÉSZ módosításra lesz szükség. Akkora területet nem kíván megvásárolni, amekkora 
lehetővé teszi az építkezést. A területet most is ő műveli, de a vásárlási kérelem tartalmazza 
a jövőbeni építkezés lehetőségét.  

 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
55/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Balassa Gábor Péter kérelmét megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
A 083/18 hrsz-ú területéből 4.500 m2 szántó területet 
eladására az elvi támogatást   

megadja. 
 
Az érintett terület a Helyi Építési Szabályzat szerint Eg 
(gazdasági) építési övezetben van és az erre vonatkozó építési 
lehetőségekről tájékoztatni kell.  
Amennyiben a fenti tájékoztatást követően kérelmét fenntartja 
és erről írásban nyilatkozik  a Képviselőtestület a kérelmét 
ismételtem megtárgyalja.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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19. Puskás T u. 6. önkormányzati ingatlan társasházzá alakítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az orvosi rendelőtől szétválasztották a lakás 
közművesített részét annak érdekében, hogy a jogilag is (HRSZ. szerint) kettéváljon a 
szolgálati lakásrész a rendelőtől. Így már kiadható lesz bérlakásként, mivel dr. Kas Zoltán 
háziorvos jelezte, hogy nem veszi azt igénybe.   
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

56/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a tulajdonát képező 5/31 hrsz-ú a természetben Puskás 
Tivadar u. 6 szám alatti 922 m2 nagyságú lakóház és 
udvar, orvosi rendelő  
megnevezésű ingatlanon –a mellékelt alapító szerződés 
alapján-  
„Bugyi, Puskás Tivadar utca 6 számú Társasház” 
elnevezésű társasházat alapít.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az ezzel összefüggő 
okiratok aláírására.   

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

20. Előterjesztés FEL pályázattal kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Csalás áldozatává vált az Önkormányzat, de ami szerencse, csak 
4.500.- forinttal lett megkárosítva. Ami rossz hír, hogy több száz önkormányzattal tette meg 
a Kft. ezt a csalást, elkezdődött a nyomozás. Mivel az eljárás Nagykanizsán indult, a 4.500.- 
forint csalás összegétől eltekint az Önkormányzat, hiszen egy út odáig többe kerül, mint 
amekkora veszteség történt, ezért nem javasolja a peres ügyet.  

 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a polgári jogi igény 
eltekintéséről szóló határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
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57/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Független Emberi 
Lehetőség Nonprofit Kft. ellen indított 
büntetőeljárás során eltekint a Kft. részére 
befizetett 4500 Ft-os pályázati regisztrációs díj 
polgári jogi igényétől. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

21. Egyebek 
 

- Tájékoztatás a Szennyvízpályázat jelenlegi helyzetéről 
 

Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a tavaly benyújtott szennyvíz-
tisztító pályázat jelenleg döntésre vár. Minderre azért került sor, mert korábban kaptak egy 
elutasító határozatot, amelyet még 2013. decemberében megkifogásoltak az NFÜ-nél. Úgy 
gondolja, hogy a pályázatot még tavaly megnyerhették volna abban az esetben, ha a tervező 
nem mulaszt. Ugyanis Önkormányzatunk májusban kapott hiánypótlásra felszólítást, 
amelynek augusztus 31-e volt a határideje és a tervező ennek a hiánypótlásnak határidőre 
nem tett eleget. A projektmenedzser többszöri figyelmeztetésére sem végezte el a munkát, 
családi problémákra hivatkozott. A hiánypótlást azon a napon nyújtotta be, amikor 
megszületett az elutasító döntés. Nincs kétsége afelől, hogy ezt a pályázatot még a jövőben 
megnyerhetik, de új pályázatot kell majd írni, amit az állam pályázatíró cége fog elvégezni.  
A projektmenedzser úgy gondolja, hogy a tervező többször és nagymértékben mulasztott, 
amiért kártérítést követelhet az Önkormányzat tőle. Amit eddig kifizettek a munkáért, az kb. 
6 millió forint, de kb. ennyi munkát el is végzett a tervező. A tét egy 900 milliós pályázat volt, 
amit megengedhetetlennek tart, hogy lehetett ilyen felelőtlenül kezelni.  
Javasolja, hogy az ügyet adják át ügyvédnek, aki mindezeket a mulasztásokat megvizsgálja és 
a tervező valami módon fizessen kártérítést az Önkormányzatnak, hiszen nem teljesítette a 
szerződésben vállalt kötelezettségét.  
A hiba nem a tervezésben volt, hanem a tervező hiánypótlási kötelezettségének az 
elmulasztásában.  
Ami még felháborító, hogy mindezt nem csak Bugyi településsel tette meg, hanem Dánnyal 
is, csak az ő esetükben a hiánypótlást valamivel korábban adta be, így Dány az utolsó 
pillanatban megnyerte a pályázatot.  

 
 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
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58/2014./04.10./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a "HUNPLAN" 
Szennyvíztechnológiai és Környezetvédemi Mérnöki 
Iroda Kft. (HU-6600 Szentes, Páva utca 13/B. 2.) és az 
Önkormányzatunk közötti szerződését átadja a Dr. Rim 
ügyvédi irodának, hogy vizsgálja át a szerződés 
feltételeit, illetve állapítsa meg milyen mulasztásokat 
követett el a HUNPLAN Kft. a hiánypótlás időszakában.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 90 nap 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 

        
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


