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

2014. január 16-i soros ülésén 
 

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

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
 
Bak Károlyné, Bálintné Balogh Mária, 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 
              Viola Gáborné – nyugdíjas klub vezetője 
              Gyurászik László – Gyuró Team S.E. elnöke 
              Pintér Ildikó – Bugyelláris Egyesület elnöke 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9  megválasztott tagjából 7 
fő  jelen van.   
 
Az polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Módosítást és új napirend felvételét senki nem kérte.  
 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontokat elfogadta 7 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény adósságállományának állam 
általi teljes átvállalásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Döntéshozatal Bugyi Körkép újságszerkesztői álláshelyre 

- Neubauer Babett pályázó 
- Kaszás Veronika pályázó 
- Wirth-Bognár Barbara pályázó 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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4. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület (Pintér 

Ildikó elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné klubvezető) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team (Gyurászik László elnök) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Rendeletalkotás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

9. Döntéshozatal ÁROP pályázat közbeszerzési eljárásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Az 1/2006. (II.13.) sz. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól 
szóló rendelet módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

11. Költségbecslés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerülete 
központjának, a Halász Jenő kúriának belső felújítási munkálataira  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
12. Javaslat a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék 

szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 10/2007. (VIII. 15.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására  
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
13. Egyebek 
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Napirend tárgyalása 
 

 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény 
adósságállományának állam általi teljes átvállalásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: El kell dönteni, hogy hozzájárulnak-e az adósságállomány állam 
általi teljes átvállalásához és ahhoz milyen feltételeket határoznak meg. Ezek már a 
határozati javaslatban meg lettek fogalmazva, a kolléganők részletesen kidolgozták, az 
egyeztetések folyamatban vannak.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: A CIB lízing egy nyílt végű lízing, ami az előterjesztésben nettó 
tőke alatt van feltüntetve, az ÁFA összeggel kerül átvállalásra. Az igazolásokat a bankok 
elkészítették, ennek az összegnek a módosítására van szükség, ez alapján egyik összeg 
2.286.930 forintra, a másik 632.847 forintra változik. Mivel lízingről van szó, ÁFÁ-s összeggel 
kell elfogadni is.  
 
További hozzászólás, nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

1/2014. (I.16.) sz. Kt. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi 

költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 

2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy az 

önkormányzat 2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb 

számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és 

annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben 

az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó 

támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté 

válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra 

került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a 

kincstár által megjelölt fizetési számlára. 



 5 

4. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni 

a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett 

adósságállománya átvállalásáról. 

5. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete az adósságátvállalással 

összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 

intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési 
törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat 

megkösse.  

6. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete utasítja a polgármestert, 

hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén 

tájékoztassa a testületet. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 
 
 

2. Döntéshozatal Bugyi Körkép újságszerkesztői álláshelyre 
- Neubauer Babett pályázó 
- Kaszás Veronika pályázó 
- Wirth-Bognár Barbara pályázó 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az újságszerkesztői álláshelyre írtak ki pályázatot, melyre 
három jelentkező van. A Kulturális bizottság meghallgatta  mind a három pályázót és megkéri 
a bizottság elnökét, hogy összegezze az ülésen elhangzottakat.  
 
Józsa László elnök: A bizottság véleményét az tükrözte, amit a határozati javaslat is 
tartalmaz, az álláshelyre Wirth-Bognár Barbarát tartották legmegfelelőbbnek. 
Természetesen mind a hármat meghallgatták, mindenkinek meg vannak a maga erényei, de 
összességében Barbarát látják legalkalmasabbnak a feladat ellátására. Olyan tapasztalattal, 
dinamizmussal és profizmussal rendelkezik a pályázó, hogy megnyerte a bizottság többségi 
tagját. Voltak még érvek Neubauer Babett pályázó mellett is, hiszen jó ötleteket hallottak az 
újság megújulásával kapcsolatban, továbbá érvek szóltak amellett is, hogy lehetőséget kell 
adni pályakezdőnek is. Mivel olyan munkáról van szó, amit szívesebben ad hasonló 
munkaterületen jártas személynek, ezért is döntött maga részéről is Barbara mellett.  
 
Józsa László képviselő: Bejelenti, hogy rokonságban áll a pályázóval, amennyiben ez kizáró 
ok a szavazásban, akkor nem kíván abban részt venni. 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja Józsa László képviselő szavazati joga mellett szóló 
határozati javaslatot, majd megállapítja, hogy  a képviselőtestület 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt és az alábbi határozatot hozta: 

2/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Körkép c. 
újságszerkesztői álláshelyre szóló napirendhez Józsa 
Lászlót nem zárja ki a szavazásból, teljes jogú 
szavazatával élhet.  
 
Felelős: Somogyi Béla  
Határidő: azonnal 
 

A szavazást követően folytatódott a napirend tárgyalása, a képviselők elmondták 
hozzászólásaikat a pályázókról.  
 

Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülésen is elmondta érveit Babett mellett, hiszen 
képességei és a pályázata alapján őt is megfelelőnek tartja az álláshelyre. Úgy gondolja, hogy 
indokát szociális szempontból is megalapozottnak tartja, hiszen olyan személynek is 
lehetőséget kell adni, aki még nem bizonyított, hiszen pályakezdővel állnak szembe. Nem 
indul azonos eséllyel az, akinek még nincsenek referenciái, mivel még nem volt lehetősége a 
bizonyításra.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezt is nagyon fontosnak tartja, valóban ez is lehet egy szempont 
a döntésnél.  
 
Józsa László képviselő: Az a véleménye, hogy a szerkesztőbizottsági munkában közösen 
dolgozhatnának, hiszen minden jelentkezőnek vannak jó ötletei a szerkesztésben és a 
megújulásban.  
 
Bak Károlyné képviselő: Valóban mindhárom jelentkezőnél vannak pozitív dolgok, melyek 
megfontolásra késztették a bizottság tagjait, Kaszás Veránál tetszett a szerkezeti megújítása 
a lapnak, Babettnél a végzettsége pozitív, hiszen kommunikáció szakon végez, aki mindig is 
aktívan részt vett a település közéleti tevékenységébe. Majd amikor megismerték Barbarát, 
aki a referencia munkáival bizonyította tettre készségét, határozottságával és 
céltudatosságával erősítette meg a tagokban, hogy tökéletesen el tudja végezni a szerkesztői 
munkát.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottsági ülésen nem tudott részt venni, ezért csak a 
bizottság véleményét tudja elfogadni. Látva a pályázók anyagait, mindegyikükről el tudja 
képzelni, hogy alkalmas lenne a munkára.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nagy dilemmában van két pályázó között, Babettet 
személyesen is ismeri, a bizottság által javasolt álláshelyre jelentkezőt nem, de felvetődött 
nála annak lehetősége, hogy nem lehetne-e arra sort keríteni, hogy Barbara mellett Babett, 
mint szerkesztőbizottsági tag részt vegyen a munkában. 
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Józsa László képviselő: Sajnos ennek lehetőségére nem kérdeztek rá a bizottsági ülésen, 
hiszen az állás sem úgy lett meghirdetve.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Az a véleménye, hogy a leendő szerkesztőnek olyan 
tulajdonságokkal is kell rendelkeznie, hogy azokat az anyagokat időre begyűjtse, melyekről 
határidős információt kell megjelentetni.  
Érdeklődik, hogy kiderült-e a megbeszélésen, ki rendelkezik ezzel a tulajdonsággal 
leginkább?  
 
Bak Károlyné képviselő: Igen, kiderült, ezért is szavazott többek között Barbarára. Tisztában 
van azzal, hogy az anyagokat nem küldik meg határidőre, azokat neki kell utánjárással 
beszereznie.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy a munkához nem szükséges-e próbaidőt 
kikötni?  
 
Somogyi Béla polgármester: Azért nem szükséges, mert vállalkozóval kötnek szerződést, de 
a három hónapos felmondási idő alatt bármelyik fél felbonthatja a szerződést. 
 
Szatmári Attila jegyző: Nem munkaviszonyban történő szerződésről van szó, ezért három 
hónapos felmondási időt kikötheti a Testület. Ez azt jelenti, hogy a felmondási időtől 
számítva három hónapon belül szűnik meg a tényleges munkaszerződés.  
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja bizottság 
által javasolt Wirth-Bognár Barbara szerkesztői álláshelyéről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselőtestület 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

3/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Körkép c. helyi újság újságszerkesztői 
álláshelyére Wirth-Bognár Barbarával határozatlan időre 
3 hónapos felmondási idővel és havi bruttó 70.000 forint 
díjazással köt szerződést.  
 
Határidő: 2014. január 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné 
elnök) 

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

 
Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót - különös tekintettel az 
utánképzésre – megállapítható, hogy a Bugyi Sport Egyesületben nagyon jó munka folyik, 
továbbá a szakosztályok is bővülnek, a munkát dicséret illeti.  
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Somogyi Béla polgármester: A költségvetés tekintetében elmondja, hogy az idei évben is 
nagyon optimálisan tekint előre a testület és egy 10 milliós pályázat benyújtásán 
gondolkodnak, amihez 30 % önerő szükséges. A fejlesztések jól meg vannak fogalmazva, 
melyek a műfüves pálya kerítésének felújítására, és az ahhoz szolgáló eszközök beszerzésére 
irányul.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bugyi Sport Egyesület 2013. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 
Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 

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

 
Pintér Ildikó elnök: Úgy gondolja, hogy munkájukat legjobb tudásuk szerint végezték, a 
jövőben még több embert szeretnének a Tájházba vonzani, amelyhez új programokat 
szeretnének megvalósítani.  
 
Bak Károlyné képviselő: Nagyon jó és önzetlen társaság dolgozik az egyesületben, bízik 
abban, hogy egyre többen fogják megismerni a munkájukat, egyre inkább a köztudatban 
szerepelnek. A munkához és a programokhoz a költségvetést is el kell készíteni, mivel 
hamarosan a Testület elé kell terjeszteni. 
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2013. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola 
Gáborné klubvezető) 

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

 
Viola Gáborné klubvezető: Érdeklődik, hogy a 2014-es évre is megkapják –e a buszhoz a 700 
km-re szóló támogatási összeget?  
 
Somogyi Béla polgármester: Amikor értékesítették az Önkormányzati buszt, akkor úgy 
döntöttek, hogy változatlanul kapják támogatást azok a helyi csoportok, akik a jövőben 
buszbérlést vesznek igénybe.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2013. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team (Gyurászik László elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Nagyon szép eredményeket ért el az egyesület, ezt év végén 
mindig kielemzik, amikor az elnök meghívja a támogatóit egy év végi értékelő beszélgetésre. 
Nagyon lelkes csapat vesz részt a sportban, szép eredményeket érnek el.  
 
Gyurászik László elnök: Elsősorban Magyarországon indulnak versenyeken, mert mindig 
figyelnek arra, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre.  
 
Józsa László képviselő: Örömmel beszéltek a bizottsági ülésen arról, hogy új tagja is van az 
egyesületnek. 
 
Gyurászik László elnök: Igen, Kiss Győző személyében új taggal bővült a csapat.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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7/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gyuró-Team Sport Egyesület 2013. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Az elmúlt testületi ülés utáni néhány nap már kevésbé a munkáról szólt, inkább az 
ünnepekről. Részt vett az Értetek Veletek Egyesület évzáró vacsoráján, majd 
megtörtént a községben a Falukarácsony műsora, végül vendég volt az OBO 
Bettermann Kft. Karácsonyi évzáró programján. December 21-től január 06-ig a 
Hivatal csak ügyeletet tartott, addig szabadságon voltak a dolgozók.  

- Megbeszélést tartottak a Fundamenta három képviselőjével, felkészülvén az 
októberi zárásra, ahol a megbeszélés tárgya volt, hogy a Hivatalban fog történni a 
szerződések lezárása.  

- Megbeszélést folytatott a Siemens RT. vezérigazgatójával és jogászával a volt 
Telefongyár talajszennyezésével és annak kármentesítésével kapcsolatban. 
Röviden ennek lényege az volt, hogy a Környezetvédelmi Főfelügyelőség 
határozatának megfelelően a Siemens RT. közreműködő magatartással, mint 
jogutód mindent megtesz a kisfokú szennyezés kármentesítéséért. Ennek 
lényege, hogy a Környezetvédelmi Főfelügyelőség határozatot hozott, mi szerint a 
talajban lévő nem tragikus és nem jelentős szennyezést hogyan és miként kell 
kármentesíteni, amiben a Siemens, mint a Telefongyár jogutódja mindenben 
közreműködő és mindenben helytáll, saját költségén el fogja végezni az előírt 
feladatokat. Egyik ilyen szennyeződés amit észleltek és a határozat is tartalmazza, 
az a talajban 20 méter mélységben található és sem az ivóvízbázist, sem a fúrt 
kutak vizének szennyeződését nem jelenti.  

- A hitel átvállalással kapcsolatos teendőket (banki egyeztetés, nyilatkozatok stb.) a 
kolléganők végzik. Az átvállalásnak akadálya nem látszik.  

- A Hulladékgazdálkodási Társulási ülésén vettek részt a Jegyző úrral. A 
közbeszerzési eljárás eredményéről a Dunanett Kft. lesz a település szolgáltatója a 
következő 10 évben. A szerződéskötésre január 24-én kerül sor, így a szolgáltatás 
folyamatos lesz.  
 

Józsa László képviselő: Milyen változásokra lehet számítani a hulladékszállítás terén? 
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Somogyi Béla polgármester: Gyakorlatilag nem lesz változás, de a pontos 
információkat csak a szerződéskötés után lehet megtudni, hogy a jelenlegi díj milyen 
szolgáltatást fog tartalmazni. Tudomása szerint a kiírás a 2012 évi áprilisban 
érvényben lévő közszolgáltatási szerződés paramétereit tartalmazta. A zöldhulladék 
szállítását a szerződés nem tartalmazza, a lomtalanítást korábban is külön rendelte 
meg az Önkormányzat a Remondis Kft.-től. A szelektív hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatban még nincs információja.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Kiegészíti a hulladékszállítást azzal az 
információval, hogy minden pénteken reggel háromnegyed 6-ig kell kihelyezni a 
szemetet, amit a Dömsödi lerakóba szállítanak a településről.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

8. Rendeletalkotás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szatmári Attila jegyző: Törvényi változásból eredően kötelező feladata az Önkormányzatnak, 
hogy rendeletet alkosson a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével 
kapcsolatban. Mivel a településen nincs ilyen közszolgáltató, pályáztatás útján ki kell írni, 
amit tartalmaz is a rendelet.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ki kell jelölni egy céget, vagyis lenni kell egy állandó szippantós 
autónak, akihez tud a lakos fordulni, akinek a szennyvízhálózata nincs csatlakoztatva a 
központi rendszerhez.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, majd megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta az 1/2014. (I.20.) sz. 
önkormányzati rendeletét a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról 
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9. Döntéshozatal ÁROP pályázat közbeszerzési eljárásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az ÁROP pályázatra kiírt közbeszerzési 
eljárásban három pályázat érkezett be, de az egyik határidőn túli volt, így csak kettő 
érvényes maradt. Javasolja, hogy hirdessenek első és második helyezettet, így összesen öt 
határozat megszavazására lesz szükség.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amely céget a bizottság javasolja, már dolgozott az 
Önkormányzat, megbízható és pontos munkát végeztek.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az érvényesnek 
nyilvánításról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor – alpolgármester – igen 
Bak Károlyné képviselő – igen  
Bálintné Balogh Mária – igen 
Józsa László – igen 
Szabó Gábor László – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

9/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Az ÁROP-3.A.2.-2013-
2013-0033 számú, „Szervezetfejlesztés Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatánál” című pályázaton 
elnyert támogatásból megvalósuló, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata működésének optimalizálását célzó 
szervezetfejlesztési feladatok ellátásához szükséges 
szakértői kapacitás beszerzése, szervezetfejlesztéshez 
kapcsolódó rendezvények szervezése, tanácsadási, 
elemzési, modellezési feladatok ellátása, tanulmányok 
készítése, projekt nyilvánosságának biztosítása 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban 

o HYPERTEAM Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft és a  
o McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft  ajánlatát  
o  

érvényesnek nyilvánítja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az érvénytelennek nyilvánításról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor – alpolgármester – igen 
Bak Károlyné képviselő – igen  
Bálintné Balogh Mária – igen 
Józsa László – igen 
Szabó Gábor László – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

10/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Az ÁROP-3.A.2.-2013-
2013-0033 számú, „Szervezetfejlesztés Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatánál” című pályázaton 
elnyert támogatásból megvalósuló, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata működésének optimalizálását célzó 
szervezetfejlesztési feladatok ellátásához szükséges 
szakértői kapacitás beszerzése, szervezetfejlesztéshez 
kapcsolódó rendezvények szervezése, tanácsadási, 
elemzési, modellezési feladatok ellátása, tanulmányok 
készítése, projekt nyilvánosságának biztosítása 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a  
 
MultiContact Consulting Kft ajánlatát a Kbt. 74.§. (1) 
bekezdés a) pontja alapján (ajánlattételi határidő 
lejártát követően nyújtották be) 
 

érvénytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

A Polgármester úr szavazásra bocsátja az érvényesnek nyilvánításról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor – alpolgármester – igen 
Bak Károlyné képviselő – igen  
Bálintné Balogh Mária – igen 
Józsa László – igen 
Szabó Gábor László – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó – igen 
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11/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-
0033 számú, „Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatánál” című pályázaton elnyert támogatásból 
megvalósuló, Bugyi Nagyközség Önkormányzata működésének 
optimalizálását célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátásához 
szükséges szakértői kapacitás beszerzése, 
szervezetfejlesztéshez kapcsolódó rendezvények szervezése, 
tanácsadási, elemzési, modellezési feladatok ellátása, 
tanulmányok készítése, projekt nyilvánosságának biztosítása 
elnevezésű közbeszerzési eljárást 
 

érvényesnek nyilvánítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a nyertes ajánlattevőről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor – alpolgármester – igen 
Bak Károlyné képviselő – igen  
Bálintné Balogh Mária – igen 
Józsa László – igen 
Szabó Gábor László – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen 

 
12/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Szervezetfejlesztés a Közép-
magyarországi Régióban lévő önkormányzata számára” c., 
ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatánál c. projekt megvalósításához 
„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő 
önkormányzata számára” c., ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, 
Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 
HYPERTEAM Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft (Címe: 1117 
Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. emelet )   szám alatti  
ajánlattevő Nettó: 10.701.850,-Ft+Áfa, azaz nettó Tízmillió-
hétszázegyezer-nyolcszázötven forint  összegű ajánlatát – 
mint legalacsonyabb összegű ajánlatot - nyertes ajánlatnak 
nyilvánítja. 
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
HYPERTEAM Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft (Címe: 1117 
Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. emelet szám alatti 
ajánlattevővel az ajánlatban foglalt feltételekkel és Nettó: 
10.701.850,-Ft+Áfa, azaz nettó Tízmillió-hétszázegyezer-
nyolcszázötven forint összegű ajánlati árral a szerződést 
megkösse.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a második helyezett meg nem jelöléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

13/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján „Szervezetfejlesztés a Közép-
magyarországi Régióban lévő önkormányzata számára” c., ÁROP-
3.A.2-2013 kódszámú, Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatánál c. projekt megvalósításához 
„Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő 
önkormányzata számára” c., ÁROP-3.A.2-2013 kódszámú, 
Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban nem jelöl meg második 
helyezettet.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

10. Az 1/2006. (II.13.) sz. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi 
szabályairól szóló rendelet módosítása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Jól látható az előterjesztésben, hogy a közgyógyellátással 
kapcsolatos döntésekhez 8 napos határidőt szabtak ki, amely eddig a bizottság hatáskörében 
volt, de ezt képtelenség kivitelezni, így a hatékony működés érdekében a rendeletben 
visszautalja jegyzői hatáskörbe a döntést.  

 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Kérte a Szociális és Jóléti bizottság, hogy a 
lakbértámogatások körébe a nyugdíjminimum 200 %-ról 250 %-ra történő felemelése is 
kerüljön be a rendeletbe, mivel a megemelkedett összegű nyugdíjakkal már szinte egy 
rászoruló ügyfél sem fér bele a jövedelemhatár keretébe.  
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, majd megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 2/2014. (I.20.) önkormányzati rendeletét A szociális 
ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 
1/2006. (II. 13.) rendelet módosításáról 

 
 

11. Költségbecslés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi 
Tankerülete központjának, a Halász Jenő kúriának belső felújítási 

munkálataira 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Egy korábbi ülésen már tárgyalták a felújítási munkák 
támogatásáról, amihez költségbecslés bekérését kérte a Testület. Akkor úgy határoztak, hogy 
a költségbecslésben látható összeg függvénye lesz a támogatás mértéke. Az intézmény 
megküldte milyen munkákat szeretnének elvégeztetni, a felújítási munkákhoz tartozó összeg 
látható az előterjesztésben. Legigazságosabb az lenne, ha településszám arányosan 
állapítanák meg a támogatás mértékét, az Igazgató úr mégis azt kéri, hogy az 
Önkormányzatok anyagi lehetőségeit figyelembe véve támogassák a munkát. Minden 
felajánlást örömmel fogadnak, nagyon ráfér az épületre a felújítás.  
Úgy gondolja, hogy 300 ezer forint felajánlása megfelelő összeg az Önkormányzat részéről, 
de várja a javaslatokat.  
 
Bak Károlyné képviselő: Nem gondolta, hogy a három millió forint egy város 
költségvetésében nagy problémát okozna, nem érti, miért úgy kell a települések 
Önkormányzataitól kérni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezzel teljesen egyet ért, mégis javasolja, hogy a javasolt 
összeggel támogassák a felújítást.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a 300.000 forintról szóló határozati javaslatot, melyet 
a képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2014./01.16./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi 
Tankerülete központjának a Halász Jenő kúriának (2370 Dabas, 
Bajcsy-Zs. u. 11. szám) belső felújítási munkálataira 300.000 
forint támogatást nyújt.   

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: január 31. 
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12. Javaslat a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 

10/2007. (VIII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Szatmári Attila jegyző: Problémát okoz a szolgáltatók felé, hogy az életvitel szerűen lakott 
ingatlanokra előírt igazolás eltér a lakcím-nyilvántartó által adott adatszolgáltatástól. 
Vannak, ahova albérlők vannak bejelentve, így nem azonos a szerződésben foglaltak a 
valósággal. Amennyiben eltérés van, a jövőben nyilatkozatra lesz szükség, hogy 
megfeleljenek a szolgáltató felé.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, majd megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 3/2014. (I. 20.) önkormányzati 
rendeletét A köztisztaságról és a települési szilárd 
hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és 
ártalommentes elhelyezéséről 10/2007. (VIII. 15. sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
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 


