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

2014. június 05-i soros ülésén 
 

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

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bak Károlyné, Józsa László, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. 
Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 

 Török Anita – pénzügyi vezető 
           

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából fő jelen van. 
Nagy András Gábor alpolgármester jelezte késését, távol maradtak Bálintné Balogh Mária és 
Csizmadi László képviselők.  
 
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 megállapítja, hogy új napirend felvételét és kiegészítést senki nem kérte, de 
javasolta, hogy a munkaterv szerint feltüntetett és a meghívóban szereplő 2. és 4. napirendi 
pont kerüljön levételre, mivel ahhoz nem készült el határidőre az anyag, továbbá a 3. 
napirendi pont, mely a kötvény pénzforgalmi alakulásáról szól, szerepel az éves 
munkatervben, de már aktualitását veszítette, ezért javasolja annál a pontnál egy határozat 
meghozatalát, miszerint módosítani szükséges a munkatervet, ki kell venni abból.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő és az 
elhangzott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását és megállapította, hogy a 
Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbiak szerint egyhangúlag fogadta el: 
 
 
 
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
3. Közérdekű bejelentés közlekedésről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Előterjesztés önkormányzati területek összevonásról, bontásról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
5. ÁROP – portál fejlesztéshez szoftver beszerzése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
6. Egyebek 

- A Sport Egyesület többlettámogatása 
- A Polgárőrség anyagi támogatása 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  

- A Dabasi Bíróságon járt tanúként a Promo Sport ügyében, mivel a Bugyi Sport 
Egyesület nem ismerte el a munkáját és tevékenységét. Egy sikeres TAO pályázat 
eredményeként a Sport Egyesületet 300 ezer forintra beperelték, az ügy még nem 
zárult le.  

- Hasonló ügy az IKSZT elszámolása is, ahol 5 millió forint mínuszban van az 
Önkormányzat, mivel a tervezői számlát az MVH nem akarja kifizetni arra 
hivatkozással, hogy a támogatási határozathoz képest egy éven túli elszámolást nem 
rendeznek. 

- Hosszú és bonyolult folyamat eredményeként, több tárgyalást követően 
megszerezték a vízjogi létesítési engedélyt a szennyvíz pályázathoz.  

- Szintén hasonló helyzetben van az OBO előtti erdőterület is, amit szeretne az OBO 
Bettermann Kft. megvásárolni, de kivett művelési ágnak kell lenni ahhoz, hogy jogi 
személy megszerezhesse azt. Több tárgyalás volt ebben a témában, jelenleg parkoló 
állapotot szeretnének elérni. 

- A Kavics Union megkereste a Környezetvédelmi Felügyelőséget, mivel a Natura 2000-
es besorolás miatt elutasították a bányabővítési kérelmüket. A jövőben figyelembe 
kell venni, hogy a besorolás miatt korlátozásokkal van csak lehetőség ezeken a 
területek bármit végezni.  

-  DAKÖV közgyűlésen vett részt, ahol a fő téma a közműadó kérdése volt, az 
Önkormányzatok felé a bérleti díjak kifizetését fel fogják függeszteni. Bíznak abban, 
hogy lesz állami kompenzáció, mivel eddig az évi 11 millió forint bérleti díjból 8-9 
milliót forgattak vissza karbantartásokra, a többi közműadó volt. 
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- Megbeszélés volt a Révfülöpi táborral kapcsolatban, aminek felújításához 38 millió 
forintot nyertek, jelenleg a közbeszerzés folyik, de a munkálatok csak a táboroztatás 
után (augusztus 20) kezdődnek.  

- Megbeszélés volt a Fundamenta vezetőivel, hiszen a végéhez közeledik a Viziközmű 
Társulattal kapcsolatos szerződések futamideje. Egy úgynevezett avizó lapot fognak 
kapni az ügyfelek, amin keresztül tudatják, hogy lezárult a szerződés és a befizetés. 
Amennyiben másik szerződést kötnek a lakosok, a feltételek is mások lesznek, erre 
különösen oda kell figyelniük. A korábbi tájékoztatással ellentétben a lakosoknak 
nem kell bejönni a Hivatalba a szerződések cseréjéhez, mert az üzletkötők lakcímre 
fognak menni. Egyébként sem szeretné a Hivatal a Fundamenta üzletkötőit 
támogatni üzletszerző munkájukban.  

- Közgyűlést tartott a Felső-Homokhátság Egyesület is, megállapították, hogy nő a 
hiány, a tavalyi évet 3 millió forint mínusszal zárták. A banki kamatokat nem tudják 
kitermelni, ráadásul jogszabály sem teszi lehetővé, hogy bevételt szerző munkát 
végezzenek. 

- Rendkívüli projektzáró rendezvény volt az ivóvíz-minőség figyelő kutak kiépítésével 
kapcsolatban, amely egy rendhagyó órát jelentett a 7. és 8. osztályos diákoknak. Ezt 
követte az ünnepélyes dokumentáció átadása. Ebben a projektben négy település 
vett részt.  

- Első szakaszához érkezett a szennyvízpályázat, folyik az elszámolás, május 30-ával 
zárul, de ahhoz be kell fogadni a tervező záró számláját.  

- Megtörtént a Hivatal épületének garanciális bejárása, az apróbb hiányosságokat a 
kivitelező már pótolja.  

- Szintén garanciális bejárás volt a Kossuth L. utcai kerékpárúton, ahol elvégezték a 
kisebb javításokat. A Teleki utcai kerékpárút már nem garanciális, de az 
Önkormányzat költségén ott is elvégezték a javításokat.  

- Nem lett nyertes a Kazinczy iskola Katolikus szárny felújítására beadott pályázat, 
viszont a közbiztonságra beadott pályázathoz nyertek 8 millió forintot.  

- Sikeresen lezajlott a választás, 20 %-os részvétel mellett időben végeztek a munkával. 
- Idén is részt vett a Kóhalmi Vadásztársaság ünnepi koszorúzásán, ahol 

megemlékeztek az elhunyt vadásztársukról.  
- Ország Tibor plébános lengyel vendégekkel látogatta meg az Önkormányzatot, majd 

felvetődött a testvérvárosi kapcsolat lehetősége. Kezdő lépésnek meghívta 
néhányukat az őszi krumplifesztiválra, hogy megismerjék egymást.  

 
Bak Károlyné képviselő: Elmondja, hogy elkészült a Borzasi kápolna felújítása és megköszöni 
az Önkormányzatnak, hogy agregátort biztosított a munkálatokhoz.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy az Új utca végén lévő útszakasz felújítására 
mikor kerül sor? 
 
Somogyi Béla polgármester: Kért árajánlatot aszfaltozásra, kátyúzásra és mart aszfaltozásra 
egyaránt. A KK Kavics ügyvezetője elmondta, hogy van jó minőségű térkő az üzemükben, 
meg kell vizsgálni, hogy ezzel is le lehet-e rakni azt a szakaszt.  
 
Józsa László képviselő: A Viziközmű szerződésekkel kapcsolatban hamarosan kimennek az 
elmarad útdíj-befizetésekkel kapcsolatos értesítések, ezt követően a Szociális és Jóléti 
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Bizottsághoz tömegesen fognak érkezni a segélykérelmek. A több tízezres elmaradt összegek 
támogatására sem a bizottság, sem az Önkormányzat nincs felkészülve. A bizottságnak 
felhatalmazásra lesz szüksége, hogy dönthessen a kérelmek elbírálásában.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy volt elég idő – négy év - ahhoz, hogy a 
szerződéseket megkössék és igénybe vegyék az állami támogatást, már nincs lehetőség 
segítséget adni, realitása a részletfizetési lehetőség biztosításának lehet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

73/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a két ülés között végzett munkáról szóló-, továbbá a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
A napirend tárgyalását követően megérkezett Nagy András Gábor alpolgármester, így a 
Testület létszáma 7 fő. 
 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény 
 pénzforgalmi alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A megbeszéltek szerint javasolja a munkaterv módosítását, a 
kötvény pénzforgalmi alakulásáról szóló beszámoló törlését a munkatervből.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
dönt, hogy a 2014. évi munkatervből törlésre kerül a kötvény 
pénzforgalmi alakulásáról szóló beszámoló. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal. 
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3. Közérdekű bejelentés közlekedésről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen ígéretet tett arra, hogy beszélni fog a 
rendőrséggel és a felvetődött megoldásokkal kapcsolatban pénzért, vagy anélkül, a fokozott 
ellenőrzés érdekében milyen plusz ellenőrzést tudnak végezni a községben. Rácz Ferenc az 
ócsai rendőrőrs vezetője a közlekedési renddel kapcsolatos problémák ügyében és az alábbi 
tájékoztatást adta: 

- Rendőri ellenőrzés minden nap van a településen, akciókat minden héten legalább 
egyszer tartanak. Ellenőrzik az időkorlát betartását különböző napszakban, továbbá 
figyelemmel kísérik a túlsúlyt is, melyre súlyos büntetést szabnak ki a be nem 
tartóknak. Ezen felül plusz pénzért sem tudnak pluszszolgáltatást biztosítani. 
Megoldást csak az elkerülő út második szakaszának megépítése jelentene.  
 

Rácz Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott felvetésekről, melyeket meg fognak 
vizsgálni a közlekedési rend témakörben, javasolja, hogy küldjenek részletes tájékoztatást az 
ügyfélnek.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az is elhangzott, hogy kérjenek árajánlatot zaj és 
pormérésre.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az a véleménye, hogy jobb eredményeket fognak kapni, mint az 
a dokumentációban szerepel.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy a közlekedési rend be nem tartása és a teherautó forgalommal 
kapcsolatos közérdekű bejelentésre az alábbi döntést hozza: 

- a közérdekű bejelentés megküldése a rendőrség és a Magyar Közút 
KHT részére, 

- a rendőrség megkeresése a sebességhatár fokozott betartására, 
- a Magyar Közút KHT megkeresése gyalogátkelők kialakításával 

kapcsolatban, és a gyalogátkelőkhöz lámpa elhelyezésével 
kapcsolatban, 

- megnézni annak lehetőségét, hogy a községben hova lehet még 
gyalogátkelőt kialakítani (pl: Arany J u - Kossuth L u. kereszteződés, 
Bajcsy-Zs u. Teleki utca vége), 

- árajánlat kérése zaj és pormérésre, 
- a bejelentő tájékoztatása a fent felsorolt lehetőségekről, és majd az 

eredményekről is. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: július 30. 
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4. Előterjesztés önkormányzati területek összevonásról, bontásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A terület beépíthetősége miatt van szükség a terület-
összevonásra, a testületi határozatra az engedélyezési eljáráshoz van szükség, 
épületbontásra az építésig nincs szükség, de az engedélyt bármikor meg lehet kérni, az 
bármeddig érvényes, nem kell azonnal a bontást elvégezni.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a telekösszevonásról 
szóló határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 

A képviselőtestület megtárgyalta a Bugyi, 3 és 4 hrsz.-ú 
ingatlanok telekalakítási tervezetét és telek-összevonási 
eljáráshoz a szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat 
aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a bontási eljáráshoz szükséges határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

77/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 

A képviselőtestület megtárgyalta a Bugyi, 4 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő lakóház és melléképület bontását és a bontási eljáráshoz a 
szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az ingatlan rendezéséhez szükséges valamennyi okirat 
aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 
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5. ÁROP – portál fejlesztéshez szoftver beszerzése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Három ajánlat érkezett a projektmenedzserekhez a mostani 
portálfejlesztésre, amelyek közül a legalacsonyabb összegűt javasolja kiválasztani.  
 
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: 

78/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az ÁROP-3.A.2-2013-2013-0033 sz. projekt 
keretén belül szoftver beszerzésre (Portál fejlesztés és 
önkormányzati információs rendszer verzió frissítésére) 
érkezett árajánlatok közül  a Business Process Management 
Solutions Tanácsadó Kft (cím: 1024 Budapest, Lövőház u. 7-
9.) nettó 1.690.000, azaz bruttó 2.146.300 összegű  
ajánlatát fogadja el. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a szerződés megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

 

6. Egyebek 
 

- A Sport Egyesület többlettámogatása 
 

Somogyi Béla polgármester: Az erőemelésben sikereket elért Bordás Sándor mára a 
világbajnokságig jutott, akinek megígérték, hogy az Amerikába való kijutását támogatni 
fogják. Ezt nem személyesen Ő kapja, hanem a Bugyi Sportegyesületen keresztül jut el hozzá. 
Javasolja a 400 ezer forint összegű támogatást, továbbá tudomása van róla, hogy Dabas 
Város Önkormányzata és az OBO Betttermann Kft. is ekkora összeggel hozzájárul a 
versenyéhez.  

 
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: 

79/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bordás Sándor amerikai erőemelő versenyen 
történő részvételét - a Bugyi Sportegyesületen keresztül 
- támogatja 400.000 Ft-tal, azzal a feltétellel, hogy a 
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Dabasi Önkormányzat és az OBO Bettermann Kft is 
támogatja ugyanezzel az összeggel, és a támogatási 
összeggel utólag el kell számolnia. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
- A Polgárőrség anyagi támogatása 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy azért van szükség a polgárőrség anyagi 
támogatásra, mert önállóvá szeretne válni. Miután bejegyzést nyer, akkor önálló egyesület 
lesz saját könyveléssel és saját autóval.    
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

80/2014. (06.05.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Polgárőrség részére 
bankszámla vezetési költség kiegyenlítésére 50 000 Ft-ot 
átad, azzal a feltétellel, hogy a Polgárőrség utólag a 
támogatási összeggel elszámol. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla  
Határidő: folyamatos 

 
 
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 


