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

2014. október 09-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,  Rácz Zsolt,  
Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szatmári Attila – jegyző 

Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető     
Bálint Dezsőné – Óvodavezető 
Németh Mihály Istvánné – Intézményvezető 
Andó János – Tagintézmény-vezető 
 
       

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros záró önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket.  Megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 7 fő 
jelen van,  
A Polgármester úr az írásos meghívóban szereplő napirendi pontot megtárgyalásra    
javasolta, melyet a Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbiak  szerint egyhangúlag 
fogadott el: 
 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola tájékoztatója a 2013-2014. évi 
tanévről, az új tanév beindításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézményének 
tájékoztatója a 2013-2014. évi tanévről, az új tanév beindításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Napköziotthonos Óvoda beszámolója az előző évi munkájáról, az új nevelési év 
kezdetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

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

munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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5. HÉSZ módosítási kérelem 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

6. Árajánlat közlekedési zaj mérésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Március 15-e tér költségei 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Egyebek 
- Október 23-i megemlékezés - Józsa László 
 

 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Kazinczy Ferenc Általános és Művészeti Iskola tájékoztatója a 2013-
2014. évi tanévről, az új tanév beindításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a Kazinczy iskola beszámolóját, azt 
elfogadásra javasolja.  

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondható, hogy az iskolák dolgozói nehéz körülmények 
között végezték a munkát, ezért az Önkormányzat igyekezett mindent megtenni, amire 
lehetősége volt. Bízik benne, hogy a jövőben kiegyensúlyozottabb munkát lehet végezni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A Klebelsberg intézményfenntartó működése alatt több lett a külön 
órák száma és speciális képzésekre volt lehetőség. Érezhető-e, hogy több lett az óraszám, 
vagy be kellett szüntetni azokat? 
 
Németh Mihályné intézményvezető: A tanórákon kívüli órákat megtartották, amíg korábban 
heti 22 órában dolgoztak, az azon felüli órákat megkapták túlórapénzben, most 26 órába 
dolgoznak és 30 órát kötelesek térítésmentesen végezni. Az iskola működtetéséhez 
szükséges eszközöket az Önkormányzattól megkapták, amit ezúton is szeretne megköszönni. 
Korábban több lehetőség volt továbbképzésekre járni, jelenleg éves szinten 170.000.- 
forintból kell gazdálkodni. Hét év áll rendelkezésre, hogy minden tanárnak meg legyen a 120 
órás továbbképzése.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Kazinczy 
iskola beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a 
Testület  az alábbiak szerint elfogadta azt: 
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145/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközségi 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 2013 - 2014 – es tanévéről, 
valamint az új tanév beindításáról elkészített 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: azonnal 

 
A szavazást követően megérkezett az ülésre Csizmadi László képviselő, így a testület 

létszáma 8 fő.  

 
 

2. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézményének tájékoztatója a 2013-2014. évi tanévről,  

az új tanév beindításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Andó János Tagintézmény-vezető: Ezúton is szeretné megköszönni a Testületnek az elmúlt 
időszakban nyújtott támogatást az iskola felújításához.  
 
Bak Károlyné képviselő: Minden területen voltak átszervezések az elmúlt időszakban, nehéz 
körülmények vannak, de jó színvonallal végzik a munkát. A beszámolóból látszik, hogy mindig 
igyekeznek az új helyzethez alkalmazkodni, az ünnepekre mindig felkészítik a gyerekeket, 
köszönet illeti a nevelőket.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Beleznay 
iskola beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a 
Testület  az alábbiak szerint elfogadta azt: 
 

146/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Bocskai István Református 
Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézményének a 2013 - 2014 – es 
tanévéről, valamint az új tanév beindításáról 
elkészített beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Napköziotthonos Óvoda beszámolója az előző évi munkájáról, az új 
nevelési év kezdetéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Józsa László képviselő: Szintén megtárgyalta a bizottság a beszámolót, melyet elfogadásra 
javasol a Testület felé. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a belső ellenőri vizsgálat után hogy alakult a 
létszámkihasználtság? 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Szinte minden évben ugyanannyi a létszám, 180-190 fő között 
van. A normatívába az SNI-s gyerekek is beleszámítanak, de amit problémának lát, a 
hiányzásokat is beleszámítják a normatívába.  
 
Bak Károlyné képviselő: Olvassa, hogy fontosnak tartják a szoros szakmai kapcsolatot az 
iskola és óvoda között, bízik benne, hogy az együttműködés eredményes lesz a jövőben. 
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Ez így van, meghívják a pedagógusokat az óvodába annak 
érdekében, hogy belátásuk legyen az óvodai nevelésbe, továbbá az iskolai felkészítések 
érdekében a tanköteles gyerekeket kiemelik és külön foglalkozásokkal töltik az időt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda 
beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület  
az alábbiak szerint elfogadta azt: 
 

147/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda 
2013 - 2014 – es tanévéről, valamint az új tanév 
beindításáról elkészített beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: azonnal 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Egy korábbi Testületi döntés alapján megkötötték az OBO Bettermann Kft.-vel 
a szerződést a földcserével kapcsolatban és kérték a Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-t, hogy mondjon le elővásárlási jogáról, ami szintén sikeresen megtörtént.  
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- Két szántó-földterület értékesítéssel kapcsolatban kötöttek szerződést a 
Hunland Kft-vel.  

- Két alkalommal is járt a Városházán, ahol a következő Uniós ciklus lehetséges 
pályázatairól esett szó. A megye gyűjti össze azokat a pályázati ötleteket, amit 
integrálni szeretne.  

- ÁROP pályázattal kapcsolatban volt két megbeszélés a szervező céggel. 
- Tegnap szó esett egy személyautó és egy mikrobusz vásárlásáról, melynek 

részleteit már ismerik a Képviselők. 
- Megbeszélést folytattak a Dunanett Kft. vezetőjével, a lomtalanítás utolsó 

napján jártak ott és elmondták az eddig felmerült problémákat. A 
lomtalanítási munkát befejezték, de éppen azon a napon, amikor a dabasi 
Remondis Kft.-vel meg volt beszélve a lom összegyűjtése.  

 
Rácz Zsolt képviselő: Korábban arról volt szó, hogy a kamerarendszer kiépítése 
után ezt ki fogják táblázni. Kérdése, hol tart ez a dolog? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A dabasi kapitányságra még nem építették 
be a rendszert, mert az erről szóló együttműködési megállapodást a megyei 
kapitánynak előbb alá kell írni.  
 

További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület  az alábbiak szerint elfogadta azt: 
 

148/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

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

 

5. HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A Willard Kft. tulajdonosa magánszemélyként megvásárolta 
Bugyin a 01161/60és 01161/59 hrsz.-ú tavakat, oda szeretne épületeket építeni, amihez kéri 
a HÉSZ módosítását, melyet saját költségén végeztetne el. A Város és Ház Bt. módosításhoz 
készített árajánlata 780 ezer+ ÁFA díjról szól, amit teljes összegben a Kft. fizetne meg. Úgy 
gondolja támogatni kell a módosítási kérelmet, mivel ez is egy újabb fejlesztési területe lehet 
a településnek.  
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításáról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület  az alábbiak 
szerint elfogadta az: 
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149/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Önkormányzat Képviselő-testülete - a mellékelt telepítési tanulmányterv alapján  

1. - támogatja Willard Kft. településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

kérelmet Bugyi 01161/60 és 01161/59 hrsz.-ú ingatlanokat érintően, a 2-5 pontban 

foglalt feltételek szerint: 

2. megállapítja, hogy a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása a 

kérelmezőt terheli, 

3. a 4. pontban foglalt feltétellel elfogadja a telepítési tanulmánytervben szereplő azon 

javaslatot, hogy az 1. pontban szereplő telkeken különleges beépítésre nem szánt 

kerüljön meghatározásra, 

4. a szóban forgó településfejlesztési cél megvalósítását megalapozó településrendezési 

eszköz kidolgozása, és a vonatkozó tervezési településrendezési szerződés megkötése 

előtt további szakmai egyeztetést tart szükségesnek a településtervezési feladat 

egyértelmű meghatározása, és a vonatkozó – a telepítési tanulmánytervben nem 

megfelelő részletezettséggel, vagy szakmai tartalommal meghatározott - műszaki 

paraméterek (kiemelten a tervezett rendeltetések, a tervezett építési hely, a tervezett 

beépítési intenzitás és a javasolt közműellátás) egyértelmű rögzítése érdekében, 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 4. pontban foglaltak szerinti szakmai egyeztetéseket 

követően a szükséges egyeztetési eljárásra vonatkozó intézkedéseket tegye meg.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a háromoldalú tervezési szerződésről szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület  az alábbiak szerint elfogadta 
azt: 

150/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a Város és Ház Bt 
01161/59 és 01161/60 hrsz területekre vonatkozó „BUGYI NAGYKÖZSÉG 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA vonatkozó ajánlatát 
elfogadja.  
 
2) A három oldalú tervezési szerződést – Önkormányzat megbízó- Város és 

Ház Bt tervező - Villard Kft költségvállaló - a VÁROS ÉS HÁZ  Építőipari 
Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (1143. Budapest, Gizella út 
24-26, Adószám: 28463771-2-42) 780.000,-Ft+Áfa tervezési díjjal 
megkösse. 
 
3) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi 
költségeket az Willard Kft-nek kell vállalnia. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 
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6. Árajánlat közlekedési zaj mérésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábban arról határoztak, hogy egy teherautó-forgalomra 
érkezett panaszbejelentés után hétpontos intézkedéssorozatot végeznek a településen, 
melynek része a zajmérés. Kértek árajánlatot attól a cégtől, aki 2004-ben már végzett a 
településen hasonló mérést, most 240.000.-+ÁFA összeggel küldtek a munkára árajánlatot.  
Bízik abban, hogy ezek az adatok felhasználhatók lesznek az elkerülő-út további 
megépítéséhez. A mérés feltételeit szabvány és rendelet határozza meg, a mérést három 
ponton fogják elvégezni. Mivel a településen 3-4 kritikus pont van a teherautó-forgalom 
szempontjából, ezeket a helyszíneket kívánják megjelölni zajméréshez.  

 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a zaj méréséről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület  az alábbiak szerint 
elfogadta azt: 

 
151/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség területén a VIBROCOMP 
Kft.-vel (1118 Budapest, Bozókvár u. 12.) közlekedési és zaj 
mérést végeztet 3 mérési ponton, továbbá a Kft. vállalja a 
szakvélemény elkészítését 240.000.- forint+ ÁFA áron. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
 

A szavazást követően megérkezett Bálintné Balogh Mária képviselő, így a testület 

létszáma 9 fő lett.  

 

7. Március 15-e tér költségei 
 

 
Somogyi Béla polgármester: A március 15-e tér megépítésekor a beruházás 5 millió forintról 
szólt a vállalkozó részéről, erről meg is hozta a Testület a jóváhagyó határozatát. Végül a 
teljes költség 6.712.433.- forintba került, ebből a projektmenedzsment költségeire 
visszakapnak 636.000.- forintot, de most az 1.712.433.- forintot át kell utalni a közalapítvány 
számlájára. 
 

 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a többletköltségről 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület  az alábbiak 
szerint elfogadta azt: 
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152/2014. (10.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Március 15. téren (562 hrsz) „LEADER 
pihenőpontok kialakításához” c. projekt megvalósításához 
hiányzó 1.712.433 Ft-ot a Bugyi Nagyközségért 
Közalapítvány részére átadja. 
 
Határidő: 2014. október 17. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Egyebek 
 

- Október 23-i megemlékezés - Józsa László 
 
 
Józsa László képviselő: Az október 23-i ünnepi megemlékezést szerdán tartják, amely 9:30-
kor kezdődik a Beleznay kastély nagytermében. A műsort a Kazinczy iskola 8. osztályos 
tanulói szolgáltatják. Mindenkit várnak az ünnepélyre.  
 
 
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 


