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

2015. január 15-i soros ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
          Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető 

              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Bai Miklósné – Bugyi S.E. elnöke 
Szőke Attila – Amatőr S.E. elnöke 

              Pintér Ildikó – Bugyelláris Egyesület elnöke 
Tóris Gabriella – bizottsági tag 
Morvai Gáborné – bizottsági tag 
Bábel Edit – bizottsági tag 

 
 

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.  Nagy András Gábor alpolgármester jelezte, hogy később érkezik, Molnár Tibor 
jelezte távolmaradását az ülésről. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
A Polgármester úr javasolja, hogy a tárgyalandó napirendi pontoknál vegyék előre a 
meghívóban 7. pontban szereplő „Befektetési ajánlat ismertetése” c. napirendet, mivel 
vendég érkezett az ajánlat ismertetéséhez, majd a meghallgatást követően a civil 
szervezetek beszámolóit tárgyalják és ezt követően döntsenek a befektetési ajánlatról. Ezt 
követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testületi 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. Befektetési ajánlat ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

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

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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3. Civil szervezetek beszámolói – Amatőr Sport Egyesület (Szőke Attila elnök) 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

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

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

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

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

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

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

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

 
8. Befektetési ajánlatról döntés 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

9. Rendeletalkotás átmeneti gazdálkodásról 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10.  Bugyi Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumi tagok megbízatása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
11. Bessenyei György Művelődési Ház kiállításra alkalmas helyiségeinek világítás 

fejlesztésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Bugyi településen végzett zajmérés eredményének jegyzőkönyve 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. Egyebek 
           

ZÁRT ÜLÉS 
 

1. TEFÜSZ vezetői megbízatásra kinevezése 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Befektetési ajánlat ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Köszönti Kántor Pált, a Hungária Értékpapír Zrt. igazgatóját, 
majd ismerteti a képviselőkkel, hogy a cégről már a decemberi ülésre kaptak tájékoztatót. A 
testület kérése az volt, hogy kérjenek biankó szerződést a pénzbefektetésről. A válasz az volt, 
hogy nem állítanak ki ilyen szerződést, úgy gondolták, hogy más befektetési ajánlatot is meg 
fognak hallgatni. Várja az ajánlatokat és azok feltételeit, illetve hogy az szerződésbe 
foglalható-e, ha igen, milyen formában? 
 
Kántor Pál igazgató: Köszönti a Képviselőket, majd elmondja, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. 
több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkező független befektetési szolgáltató, 100 
%-ban magyar tulajdonban van, stabil, átlátható, kiszámítható gazdálkodással működik. A 
Magyar Nemzeti Bank teljes körű felügyeleti engedélyével rendelkeznek. A Hungária 
Értékpapír Zrt. Bisnode minősítéssel rendelkezik, amely azt jelenti, hogy a legmegbízhatóbb 
magyar cégek közé tartozik. Több mint 6000 ügyfél bizalmát élvezik, több mint 100 fős 
állománnyal dolgoznak. A Zrt. csak befektetési tevékenységgel foglalkozik, nincs 
hitelügyintézése és nincs káros hitelportfóliója. Önkormányzatok részére speciális 
konstrukciót dolgoztak ki, mely állampapír bázis portfólió kezelést jelent. Az ajánlatuk jól 
nyomon követhető, tőke- és hozamvédelmet biztosítanak az önkormányzatok részére. A 
hozamvédelem 3 %-os hozamszintre terjed ki, felette plusz 2 %-os hozamcélt állítanak be. 
Ezen felül díjmentes számlavezetést és díjmentes letéti kezelést tudnak még nyújtani, illetve 
a kiutalás költségét maximalizálni tudják. Rugalmasságot is tudnak biztosítani, mivel az 
Önkormányzatnak gazdálkodása, azaz előre meghatározott költségvetése van, ahol várható 
kiadások jelentkeznek egy-egy időszakban, ezért határozott 1 éves időszakra tudnak 
felkínálni állampapírt, likviditással. Ez azt jelenti, amennyiben az önkormányzatnak fel kell 
szabadítani valamekkora összeget a portfólióban, ezt 14 napos átfutási idővel tudja 
megtenni, az addigi kamatot a Hungária Zrt. jóváírja az önkormányzat számláján.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Hogyan zajlik az önkormányzat költségmentes értékpapír számlájának 
vezetése, illetve kik vannak az értékpapír mögött és kik állítják azt össze? 
 
Kántor Pál igazgató: A Hungária Értékpapír Zrt. résztulajdonosa a Budapest Értéktőzsdének, 
valamint résztulajdonosa a Központi Elszámoló Háznak. Az, hogy egy portfóliót milyen 
állampapírok és kötvények alkotnak, az abszolút transzparens.  Általában egy éves 
szerződést szoktak kötni önkormányzatokkal, de a portfólióban éven belüli 
diszkontkincstárjegyek találhatóak. Ezek kis címletezésűek - 10.000-es - és nem csak akkor 
van profit, ha lejár a három hónapos futamidő, mivel napi kamatot realizálnak.  
Folyamatosan monitoringozzák az állampapírok típusait és azok lejáratát, továbbá hogyan 
változik a jegybanki kamatkörnyezet. Ennek függvényében cserélik az állampapírokat a 
portfólióban, így érik el a hozamtöbbletet.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Kell-e a cseréhez az Önkormányzat hozzájárulása?  
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Kántor Pál igazgató: Az Önkormányzatnak portfólió kezelést kínálnak. Ehhez értenek, ezt a 
kezelést felajánlják, erre szerződést kötnek, amelyben a paramétereket pontosan rögzítik. 
Minden egyes állampapír cseréhez képtelenség lenne felhívni az Önkormányzatot, hogy 
hozzájárulnak-e ahhoz. A szerződésben foglalt szigorú feltételek alapján kezelik az 
Önkormányzat vagyonát.  
 
Bábel Edit bizottsági tag: Éven belüli felszabadításnál van-e tőkevédelem? 
 
Kántor Pál igazgató: A fel nem szabadított tőkerész továbbra is tőkevédett lesz, amit 
kivesznek, arra pedig az addig felhalmozott kamatot realizálja.  
Tudnak még ajánlani hat hónapos fix időtávú szerződést is 3 %-os hozamvédelmi szinten.  
Évesített szinten a tevékenységükért 0.6 %-os tőkevédelmi díjat és 0.4 %-os portfólió kezelési 
díjat számolnak fel. A hozamvédelem a költségek feletti.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A portfólió kezelési költségek a hozamból kerülnek levonásra és ez után 
is garantálják a 3 %-os hozamot? Van-e lehetőség időközi portfólió kezelési jelentéskérésre? 
 
Kántor Pál igazgató: Napi eszközszámítást végeznek a portfólió kezelés vonatkozásában, 
jellemzően naptári félévre készítenek portfólió kezelési jelentést. Egyedi kérésre, másnapra 
is készítenek portfólió jelentést.  
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Csak fél és egy éves portfólió kezelésről lehet szó? Kéthetes 
vagy egy hónapos időszak nem jöhet szóba?  
 
Kántor Pál igazgató: Több lehetőség is van. A portfólió, ahogy csökkenthető, úgy növelhető 
is. Többletbefizetés is eszközölhető, amennyiben az önkormányzatnak többlete keletkezik. Ez 
csupán egy szerződésmódosítással jár. Minden lehetőséget rugalmasan kezelnek. Akár két 
hetes lejáratú diszkontkincstárjegyet is vásárolhatnak.  
 
Csizmadi László képviselő: Mekkora a legkisebb induló tőke összege? 
 
Kántor Pál igazgató: Fél éves konstrukció esetében 50 milliós lekötést szoktak meghatározni, 
egy éves limit esetében több lehetőség van. Elindulnak egy bizonyos összegről, amit év 
végére kifuttatnak, de beemelnek egy minimális összeget a szerződésbe, ami alá nem megy a 
portfólió. Konkrét összegre tudnak pontos ajánlatot adni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben idő közben az Önkormányzatnak pénzre van 
szüksége és eladásra kényszerül, akkor is garantált-e az időarányos 3 %-os hozam?  
 
Kántor Pál igazgató: Természetesen, erről a szerződés biztosítja az Önkormányzatot.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az Önök sikerdíja miből kerül kiszámításra? 
 
Kántor Pál igazgató: Ez úgy kerül terhelésre, hogy a Hungária Értékpapír Zrt. a portfólió 
kezelési és tőkevédelmi díjat szerződéskötéskor számítja fel. Ezt követően a portfólió már 
önmagában kidolgozza ezeket a költségeket. Éves konstrukció esetében a szerződéses összeg 
1 %-a, fél éves konstrukció esetén 0.5 %-a. Általában a fél éves időtartamra szólót veszik az 
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Önkormányzatok igénybe. Mivel a napi likviditást nem tudják biztosítani, nem tudják pótolni 
a bankszámlát, ők csak értékpapírszámla tulajdonosok. 6 hónapra szóló befektetési összeg 
esetében nagy az összeg, amit egy befektetési szolgáltató és látra szóló bankszámla között.   
 
Somogyi Béla polgármester: Ezt az összeget már szerződéskötéskor ki kell fizetni? 
 
Kántor Pál igazgató: A szerződéses összeg befizetésekor nem kell többletbefizetést 
eszközölni, hanem a tőkevédelmi díjat és a portfólió-kezelési díjat a szerződéses összegből a 
Hungária Értékpapír-kezelő Zrt. levonja.  
 
További kérdés, vélemény, nem volt, a Polgármester úr megköszönte Kántor Pál 
igazgatónak a megjelenést és a részletes tájékoztatást, aki ezt követően távozott az 
ülésről.  
Az ülés napirendje a meghívó szerint meghirdetett napirendi pontok megtárgyalásával 
folytatódott.  
 
 

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

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

 
 
Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és megállapította, hogy 
nagyon nyitott a különböző sportágak terén is, kiemelt szerepet kap az utánpótlás, amely 
eredménye már érzékelhető az egyesületben. Megállapította a bizottság, hogy jól szervezett 
egyesületről van szó, a munkát és az elért eredményeket dicséret illeti.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen megkérdezte a Sport Egyesület elnökét 
helyettesítőtől, hogy az Amatőr S.E. és a Bugyi S.E. között rendeződött-e a kapcsolat, amire 
kielégítő pozitív választ kapott, mind az edzések, mint a mérkőzések idejét zökkenőmentesen 
tudják egyeztetni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezt ő maga is megtapasztalta és elmondja, hogy értékes 
munkát végez a sportegyesület, kívánja, hogy az eredményeket a jövőben is őrizzék meg. Az 
esetlegesen felmerülő konfliktusokat jól kell kezelni, a jó kapcsolat érdekében az 
Önkormányzat mindent megtesz. Gratulál azokhoz az emberi értékekhez, melyek az 
edzőknél, vezetőknél megvannak, a jövőben is jó erőt kíván a munkához.   
 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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1/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bugyi Sport Egyesület 2014. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

3. Civil szervezetek beszámolói – Amatőr Sport Egyesület 
(Szőke Attila elnök) 

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

 
 
Józsa László képviselő: A beszámolót szintén megtárgyalta a bizottság, és mint látható 
azokra a sportolókra terjeszti ki a sporttevékenységét az Amatőr Sport Egyesület, akik már 
abban a korban vannak, hogy a Bugyi Egyesületből kimaradtak, de még aktívan szeretnének 
sportolni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mindkét egyesületben komoly értékek vannak, ha problémák 
merülnek fel, azokat tudni kell kezelni, az Önkormányzat a zavartalan működés érdekében 
jövőben is segíti a munkájukat.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A beszámolók alapján úgy gondolja, hogy a lehetőségekhez mérten a 
jövőben is meg kell adni az Önkormányzat részéről a támogatást.  
 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

2/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Amatőr Sport Egyesület 2014. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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4. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 
Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 

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

Pintér Ildikó elnök: Megköszönte az Önkormányzat támogatását, ezután is szeretne a falu 
szolgálatába állni.  
  
Józsa László képviselő: Részletes beszámolót kapott a Testület a programokról, melyből 
megállapítható, hogy széles sprektumot érintenek a programok. Példa értékű, hogy az 
Önkormányzat támogatása mellett önkéntes munkával párosul a folyamatos és színvonalas 
munka. Azt is pozitívan értékeli, hogy egymás mellett jól tudnak dolgozni a Tájház dolgozói 
és a Művelődési ház munkatársai. Voltak közös rendezvényeik is, melyekben segítették 
egymás munkáját.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt szokta mondani, hogy a társadalmi élet annál jobb, minél 
több civil szervezet van egy településen.  Ezt a jelenlegi létszámot meg kell őrizni, esetleg 
lehet bővíteni. Ehhez kíván sok sikert a jövőben.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2014. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

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

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

 
 
Józsa László képviselő: A beszámoló a tőlük megszokott alapossággal készült el, amiből 
elmondható, hogy színes programokat valósítanak meg, példa értékű az az aktivitás, ahogy 
részt vesznek és munkát vállalnak a település rendezvényein. Örömteli hír, hogy a klub 
korosztálya fiatalodik, egyre több fiatal nyugdíjas csatlakozik hozzájuk.  
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

4/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2014. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

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

 
 
Józsa László képviselő: Változatlanul megállapítható, hogy lényegesen több a nem helyi 
sportolók létszáma, fiatalok továbbra sem kerülnek be az egyesületbe. Ennek ellenére az 
eredmények magukért beszélnek annak ellenére, hogy a támogatás mellé nem kevés saját 
pénzt kell tenniük.  
 
Somogyi Béla polgármester: Minden év végén egy vacsora mellett kielemzik és összegzést 
tartanak a sportolók az adott évben elért eredményeikről. Jó látni és hallani, hogy olyan 
csapat kovácsolódott össze, amin keresztül bugyiaknak lehet érezni a nem helyi sportolókat 
is, sőt ők érzik annak magukat, amikor ebben a színekben indulnak.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

5/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gyuró-Team Sport Egyesület 2014. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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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 óta eltelt egy hónapból két hét az ünnepekkel telt. 
- December 12-én Bak Károlynét kísérte el a Váci püspökségre, ahol a Püspök úr öt 

személyt tüntetett ki az egyházban végzett társadalmi munkájáért.  
- Sikeres volt a decemberben megrendezett üzleti találkozó, amely keretében sok 

információhoz lehet jutni és betekinteni egy kicsit a távoli jövőbe a szervezetek és 
cégek által. 

- Megbeszélés volt Dabason Kőszegi Zoltán polgármester úrnál a Révfülöpi táborral 
kapcsolatban. Az építkezés befejeződött, a pénzügyi elszámolása beadásra került 
a Vidékfejlesztési Egyesület által. A pályázat nem tartalmazta a bútorzatot, de a 
jövő héten Kőszegi Zoltán javaslatára elmennek és megtekintik a helyiségeket, 
hogy oda milyen berendezési tárgyakat célszerű megvásárolni.  

- Gazdagyűlés volt a kereskedelmi elektronikus áruellenőrző rendszer 
ismertetésével kapcsolatban Alsónémedin, melyen részt vett. A rendszer már 
elindult, februártól már büntetik a rendszer be nem tartóit. Hasznos volt a 
tájékoztatás, a kritika is hangot kapott, rengeteg kérdés merült fel a gazdákban, 
melyeket feltettek az előadáson.  

 
 
Rácz Zsolt képviselő: A lejárt határidejű határozatnál olvasta, hogy a SÖZE-Plaszt Kft.-t 
kifizette az Önkormányzat. Ezek szerint elfogadták az Önkormányzat ajánlatát, mely a vételár 
visszavizetésére vonatkozott? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen elfogadták, és csak azt az összeget fizették 
vissza, amennyiért a Kft. korábban megvásárolta a földet.  
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
6/2015./01.15./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 
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8. Befektetési ajánlatról döntés 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Morvai Gáborné bizottsági tag: Összevetették a cégektől kapott beszámolókat és az 
interneten is utána kerestek adatoknak a pontosításhoz. A Hungária Értékpapír-kezelő Zrt.-
nek 2012-ben vesztesége volt, ami azt jelentheti, hogy a cégektől beszedett portfólió-
kezelési díj nem volt elegendő a nyereséghez. 2013-ban ez a szám pozitívra fordult.  A 
Generali Alapkezelő Zrt. lényegesen tőkeerősebb, ezért inkább ebben tudna tovább 
gondolkodni, mint befektető cég. Azt is elképzelhetőnek látja, hogy az alapkezelők között 
megosztják a befektetni kívánt pénzt. 
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Szintén utánanézett a befektető cégeknek és azt látja, hogy a 
Hungária Zrt.-nek két tulajdonosa van, több mint húsz éve működnek, az értéktőzsdének 
tagjai és tulajdonosai is, komoly szervezet van mögöttük. Végeznek hazai azonnal tőzsdei 
ügyleteket, aztán határidős ügyleteket nemzetközi piacokkal, továbbá árutőzsdei ügyleteket 
is kötnek. Egyik igazgatójuk kockázatkezeléssel foglalkozik, továbbá egy fő stratégiai 
igazgatójuk van. 33 ország tőzsdéjét figyelik és kínálnak befektetési jegyet is. Megtalálható az 
interneten, hogy 2012-ben mekkora hasznot lehetett elérni. Első helyezett a Generali 
alapkezelő portfólió menedzsere lett, aki 1 éven belül 41 % hasznot ért el. Második helyezett 
a Hungária Zrt. vezetője lett, 1 éven belül 22.9 %-ot ért el.  
Számára is szimpatikus volt a hétfői ülésen meghallgatott Generali alapkezelő 
bemutatkozója.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ez a napirend onnan indult el, hogy az Önkormányzat a 
szabad pénzeszközéből állampapírt akart venni. Kértek ajánlatokat, de a három befektető 
közül csak egy akar állampapír portfóliót eladni, a másik kettő megosztott portfóliót kínál, 
ezért döntene a Hungária Értékpapír-kezelő Zrt. mellett. Hátránya is van a befektetésnek, 
abban az esetben, ha 100 millió forintos befektetésre kötik a szerződést, átírják ennek az 
összegnek az 1 %-os díjat a két díjért, viszont ha menet közben a tőkét lecsökkentik pl. 10 
millió forintra, akkor a hozamot csak a csökkentett összegre tudják realizálni. A cél az lenne, 
hogy minél magasabb összegen tartsák a befektette összeget. Számára ezzel a kitétellel a 
Hungária Zrt. ajánlata volt legszimpatikusabb.   
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Ebből a szempontból valóban a Hungária Zrt. lenne a nyertes, 
de ez a cég nem annyira rugalmas, mint a másik. A Generali rugalmasabb, de nagyobb 
kockázatot jelent.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Szó volt a szabad pénzeszköz megosztásról is. Ebben az esetben a 
szabadpénzeszköz egy részét betétbe kell elhelyezni a jelenlegi számlavezető banknál, de 
ebben az esetben nem fogadná el a jelenleg kínált 1.5 – 1.75 %-os hozamot, mivel más bank 
2 – 2.4 % közötti hozamot kínál.  
Befektetési szolgáltatási megbízással inkább a Generali Zrt.-t bízná meg.  
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Nagy András Gábor alpolgármester, a Testület 
létszáma 8 fő lett.  
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Tóris Gabriella bizottsági tag: A Takarékszövetkezet lehetőségei korlátozottak, úgy gondolja, 
ami tőlük tellett, azt megtették a kamatok összegét illetően. Azt is fegyelembe kell venni, 
hogy 100 millió forintnak magas az elutalási költsége, így már elvesztik azt a hozamot, amit 
máshol pluszban kapnak. Ezzel is számolni kell.  
 
Bábel Edit bizottsági tag: Örül annak, hogy ilyen részletességgel kielemzik a befektetési 
cégeket, ez számára arról tanúskodik, hogy felelősségteljesen bánnak az Önkormányzat 
pénzével. Állást nem akar foglalni egyik mellett sem, de a Generali Zrt. mögött 
felügyelőbizottság áll, akik erős kontrollt gyakorolnak a dolgozókra, amíg ez a kontroll kisebb 
a Hungária Zrt. mögött. A pénzt vagy rövid lejáratú kincstárjegybe fektetné, vagy abszolút 
hozamú alapba. 
 
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy arra van-e lehetőség, hogy a 100 millió forintot 
megosztanák a két befektetési cég között? Így meglátnák melyik cégnél milyen 
szolgáltatások vannak, azoknak milyenek a feltételei. 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen erre is volna lehetőség, de ezt nem javasolja. 
Egy táblázatot tettek fel az előterjesztéshez, amely nyomán megpróbálták sorrendbe állítani 
az Önkormányzat fejlesztési sorrendjét. Három csoportba kerültek az elképzelések. 
Az önerőből megvalósítani fejlesztések, melyeket az első félévben kell betervezni, 50 millió 
forintot vehet igénybe. Másik csoportba tartoznak azok, melyeket szintén önerőből 
valósítanak meg, de nem az első félévben, hanem a másodikban, vagy várnak pályázat 
meghirdetésére. Ez kb. 160 millió forintot jelent. Vannak olyan elképzelések, melyek csak 
pályázat keretében valósítandók meg, ez 408 millió forintot tesz ki.  
Ebből látszik, hogy 100 millió forintnál többet nem tudnak lekötni, a többire bármikor 
szükségük lehet.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Azért nem tenné a Generalihoz, mert azt nyilatkozták, hogy a 
portfólió meghatározott részét devizában tartják. Amíg ilyen nagy kilengések vannak az 
árfolyamok terén, akkor az Önkormányzat befektetésére is hatással lehet. Ami 
állampapírban van, azt biztosabbnak látja.  
 
Morvai Gáborné bizottsági tag: Ez azt jelenti, hogy odamegy egy nagy befektető és 
megkockáztatja a magasabb hozam reményében azt, hogy deviza alapú portfólióba fektessék 
be a pénzét. Ennek olyan hozadéka van a befektetési alapnál, amely az Önkormányzatét 
érintetlenül hagyja, éppen ezzel tartja biztonságban az Önkormányzat pénzét.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A konzervatív üzletpolitika az Önkormányzat 
biztonságát erősíti.  
 

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Generali 
Zrt.-hez történő befektetési határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 
tartózkodási szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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7/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből 100 millió forintot a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél fektet be fél éves időtartamra. 
Az ezen felüli szabad pénzeszközeit a 
számlavezető Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél köti le betétként.  

2. A Szövetkezet a hozamokra tett ajánlatát a 
Testület nem fogadja el és felkéri a 
Polgármestert, hogy folytasson további 
tárgyalásokat a 2-2,5 % közötti hozam eléréséért.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

9. Rendeletalkotás átmeneti gazdálkodásról 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a rendelet-tervezetet, abban 
változás nincs, a bizottság elfogadásra javasolja. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a Képviselő-testület 8 igen az alábbiak szerint elfogadott: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megalkotta az 1/2015. 
(I.20.) sz. önkormányzati rendeletét a 2015. évi 
átmeneti gazdálkodásáról.  

 
 

10. Bugyi Nagyközségért Közalapítvány kuratóriumi tagok megbízatása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Meg kell hosszabbítani a kuratóriumi tagságot, lejárt a 
határozott idejű megbízásuk. A megbízás most 2015. június 30-ig szól.   
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
meghosszabbításról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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8/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi 
Nagyközségért közalapítvány kuratórium tagjait 2015. 
június 30-áig terjedő időre az alábbiak szerint választja. 
Kuratórium tagjai: 
Elnök: Németh Mihályné 
Titkár: Pamuk Katalin 
Tagok: Kópiás Ferencné 
            Bálint Béla 
            Lakatos Emil 
            Matics Lászlóné 
            Proksa Károly 
            Szatmáriné Drahos Edit          
Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök: Hernádi Lajosné 
           Dr. Csányi István 
           Martonné Nagy Margit 
           Papp F. Lászlóné 
           Tokics Józsefné 
           Váczy László  
Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri 
Hivatalt a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

11. Bessenyei György Művelődési ház kiállításra alkalmas helyiségeinek 
 világítás fejlesztésére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: A december havi testületi ülésen arról döntöttek, hogy 
januárban visszatérnek a napirendre és ekkor hoznak döntést a fejlesztésről. Nagy András 
Gábor alpolgármester utána nézett a cég ajánlatának, majd megkeresett másik két céget az 
interneten és megnézte az áraikat, mely nem ajánlatnak felel meg, csak hozzávetőlegesnek 
lehet tekinteni. Az egyik esetében 17 %-kal, a másiknál 8 %-kal jött ki olcsóbb ár, mint a Rió 
Kft. ajánlata.  
Mivel a Rió Lámpastúdió ajánlata 2.948 eurós összegről szól, beszéljék meg vele, hogy 
900.000.- forintért végezzék el a munkát. Ismeretes, hogy az 5 %-os engedmény elfogadott 
szokott lenni egy fejlesztési munkánál.  
Új információ, hogy a belső izzókat át kell alakítani az új sínrendszerhez. 
 
Józsa László képviselő: A jelenlegi sínrendszer a mennyezetre van szerelve, de a 
lámpatesteket az oldalfara kell szerelni, ezért egy kisebb átalakítást kell elvégezni.  
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Nagy András Gábor alpolgármester: Az összeszámláláskor vette észre, hogy van olyan tétel, 
amelyet nem lehet Magyarországon kapni, azért Bécsbe kellene kimenni, mely szintén növeli 
az összköltség összegét.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem ért egyet az euróban megadott árral, kéri, hogy a jövőben 
forintban megadott ajánlatokat fogadjanak el, bármiféle munkáról van szó.  
 

9/2015./01.15./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár, 
IKSZT 2. és 3. kiállítástermében a világításkorszerűsítést bruttó 
900.000.- forint áron elvégezteti a Rió Lámpastúdió Kft.-vel 
(Cím: Budapest, 1092 Ráday u. 45.). 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
 

12. Bugyi településen végzett zajmérés eredményének jegyzőkönyve 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 

 

Nagy András Gábor alpolgármester: Elkészült a zajmérés eredménye, és a 12 évvel ezelőtti 
zajmérés eredményét meg sem közelíti a mostani mérés értéke.   
 
Rácz Zsolt képviselő: A behajtási tilalom idejében is meghaladja a megengedett zajszintet a 
mérési érték, nem beszélve arról, hogy két óra mérésének eredménye, hogy közel 500 
gépjármű áthajtását mérte a településen.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ezzel csak azt szerette volna kifejezni, hogy ezekkel az 
adatokkal - a jelenlegi tudomásuk szerint - az állam nem fog elkerülő utat építtetni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mint a település főútja mellett élő lakó, sajnos, amit a 
mindennapokban tapasztal, az a mért statisztikai átlagtól sokkal zavaróbb. Mindenképp 
tovább kell vinni az eredményeket és mindent megtenni annak érdekében, hogy az elkerülő-
út megépüljön. Ezt a zajmérési eredményt közzé kell tenni a lakosság számára is, ami lehet 
pl. a lakossági körkép újságja is.  
 
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 


