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

2015. február 12-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 
Németh Mihályné – intézményvezető 
Bálint Dezsőné - óvodavezető 
Földvári Imréné – közterület-felügyelő 
Gyurcsik János – településőr 

 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van.  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 a meghívó szerint 11-es 
és 12-es napirendet – Peter Cerny Alapítvány megkeresése és a Dabas és Környéke 
Mentőorvosi Mentőtiszti Kocsi Nonporfit Kft. kérelmét az 5. napirendi pont – 2015. évi 
költségvetésről szóló napirend keretében tárgyalják. Majd az egyebekben ismertetni 
szeretné a Büntetés-végrehajtási Intézet megkersését.  
Rácz Zsolt képviselő az Egyebekben több pontot szeretne érinteni.  

- Ivóvíz minősége 
- Belvízhelyzet 
- A település kamera rendszere 
 

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

 
2.  Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2014. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
3. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2014. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének      
     IV. negyedévi előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi költségvetéséről  

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

- Tüdőszűrő költségeinek átvállalása  
- Peter Cerny Alapítvány megkeresése 
- Dabas és környéke Mentőorvosi Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. kérelme 
- Ócsai Parasportnap támogatása 
 
6. Takarékszövetkezet betéti kamat ajánlata  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
7. Termőföld eladási ajánlat ismertetése 

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

 
8. Termőföld haszonbérleti ajánlat ismertetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
9.  Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás elindítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
10.  Belterületbe csatolás műszaki ajánlata 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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11.Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
12. A szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006. (II.13.) 

sz. önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. HÉSZ módosítástervezői válaszok elfogadása 01161/59-60. hrsz. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
14. Egyebek 

- Ivóvíz minősége 
- Belvízhelyzet 
- A település kamera rendszere 
- Büntetés-végrehajtási Intézet megkeresése 
 

 
A napirendek tárgyalása előtt kéri a Képviselőket, hogy tekintsék meg azt a mentőkocsit, 
amit a Dabas és környéke Mentőorvosi Kft. üzemeltet és amihez kérik az Önkormányzat 
támogatását.  
 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 

- Értékesítették az Önkormányzat tulajdonában lévő Skoda Octavia gépjárművet, amit 
az OBO-tól megvásárolt autóval váltottak ki.  

- Helyszíni ellenőrzése volt a kerékpár-útnak és a belterületi útnak, ami egy kevés 
hiánypótlással zárult. A hiánypótlást határidőben tudják teljesíteni. 

- A költségvetés tárgyalásakor merült fel a Révfülöpi tábor bútorozása, amit egynapos 
helyszíni megtekintés követett. Ez volt az alapja a költségvetés kidolgozásnak, mely 
betervezésre került.  

- A közvilágítás ügyében volt tárgyalás egy egyesülettel, hogyan lehetne led világítást 
megvalósítani a településen. A tapasztalatokat még más céggel is szeretnék 
megbeszélni, akinek van jártassága közvilágításban. Jelenleg ilyen típusú pályázatok 
csak nagyvárosokra vannak kiírva. 

- Problémát jelent a Hunland Kft. nagyméretű traktorjainak közlekedése, amik ebben 
az esős időszakban a mezőgazdasági utakat is tönkre teszik. A megbeszélésen sikerült 
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megállapodni, hogy az általuk használt utakat zúzott kővel szilárd burkolatúra 
alakítják.  

- Mai napon volt a Gyáli Kistérségi ülés, ahol elfogadták a költségvetést. 
- Kezdeményezésre a múlt héten Oroszkán jártak, akikkel szeretnének testvérfalui 

kapcsolatot kialakítani. A falu magyar lakta, akiknek van egy magánkézben lévő I. és 
II. világháborús tárgyakból kiállított múzeuma. 

- A munka többi részét az operatív munka tette ki. 
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2015.(02.12.) 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 

 

2. Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2014. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: A beszámolóból kimaradt a sárfelhordás problémája, 
amit a Hunland gépei okoznak. Megkezdődtek a mezőgazdasági földekre a tárgya 
kihordások, csöpög a trágyalé az útra, szórják a silót és nem tartják be a sebességhatárt 
sem.  
 
Csizmadi László képviselő: A problémát kezelni kell, jelezni kell rendszám alapján a 
termelés-vezető felé, még akkor is, ha ez kellemetlenséggel jár. Eredményt csak így 
várhatnak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a településen kiépített kamerarendszer ad-e 
segítséget a munkájukhoz? 
 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: Igen, a kamera rendszer remekül működik, nincs 
semmi probléma vele, már anyagot is tudtak továbbítani a rendőrségnek.  
 
Józsa László képviselő: Szerepel a beszámolóban, hogy problémát okoz az ingatlanok előtt 
lévő fák 1.5-2 méter magasságában történő átvágása. Ez nem minősül sem gallyazásnak, 
sem kivágásnak és a fa sem fog többször kihajtani.  
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Földvári Imréné közterület-felügyelő: Egyre többen jönnek be az Önkormányzathoz és 
kérnek engedélyt kivágáshoz, az is ismeretes, hogy a kivágott fa helyett újat kell ültetni, 
ezeket is többségében betartják a lakók, amit az ellenőrzésekkor tapasztalnak.  
Problémás lakó mindig van, nem mindenkivel tudnak megoldásra jutni,vannak akik nem 
tartják be az előírásokat. 
 
Csizmadi László képviselő: Szó volt a bizottsági ülésen, hogy problémák vannak a 
gyepmesteri szolgálattal. Milyen a kapcsoltuk vele, milyen gyakran jár ki a településre, hogy 
végzi a munkáját.  
 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: Nincs rossz véleménye a munkájáról, együttműködő 
és rendszeresen jár a településre. A befogott ebeket mindig lefényképezik, beazonosítják, 
hogy valóban erről a településről van –e begyűjtve. A kutyákat beszállítja a menhelyre, ahol 
orvos látja el a kutyát, 10 napig elkülönítve őrzi.  
 
További vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

12/2015./02.12./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Közterület-felügyelet 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

3. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2014. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 

Csizmadi László képviselő: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a 2014. évi 
mezőőri munkáról készített beszámolót, a szóbeli kiegészítést megtette a szolgálatvezető, 
ahol szintén kitértek a gyepmesteri szolgáltatás problémájára. Kérte a bizottság, hogy a 
feladattal megbízott Aranyi János készítsen a munkájáról részletes beszámolót a márciusi 
bizottsági ülésre és tárgyalják azt meg. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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13/2015./02.12./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Mezőőri szolgálat 2014. évi 
munkájáról szóló beszámolót.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elkészíttetéséről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
14/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhívja a gyepmesteri tevékenység 
feladattal megbízott TÖVES GOLD Kft.-t a 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elkészítésére. 
 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: március 02. 

 
4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 

költségvetésének 
IV. negyedévi előirányzat módosításáról 

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

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: A bizottsági ülés óta a táblázatban és 
az előterjesztésben is változás történt, ami a főösszeget nem érinti. A 2015-re kapott 
előleg látszik a finanszírozási összegben, de ezt vissza kell fizetni, így változás csak a két 
belső összeget érinti. Mivel előlegnek kapták, azt vissza kell fizetni, így az előirányzatot 
emelni kell hozzá és 2014-ben is ki kell mutatni.  
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 2/2015. (II.18.) sz. rendeletét a 
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
5/2014. (II.18.) sz. rendelet módosításáról 
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Somogyi Béla polgármester: Mint az már ismeretes, dönteni szükséges a pénzmaradvány 
tartalékba helyezéséről is.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
15/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2013. évi összevont 
103 982,- ezer Ft maradványát jóváhagyja és 58 299,- 
ezer Ft szabad maradvány felhasználásához 
(tartalékba helyezéséhez) hozzájárul. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
 2015. évi költségvetéséről 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendet, ami 
még módosíthatja a rendeletet, az a bizottsági ülés óta érkezett kérelmek támogatásakor 
merülhet fel.  

 
 

- Tüdőszűrő költségeinek átvállalása 

 
Somogyi Béla polgármester: Nem kérelemként érkezett, de fontos tárgyalni a tüdőszűrő 
költségeinek esetleges átvállalásáról, mivel 2014. január 01-től módosult a tüdőszűrés 
rendjének finanszírozása, ezek alapján a 18 – 40 év közöttieknek 1.700.- ft/főben állapítják 
meg a szűrés díját. Az ingyenes szűrést csak bizonyos rizikófaktor csoportoknak adja meg. Az 
a kérdés, hogy az Önkormányzat támogassa-e annak a kb. 200 főnek a költségét, akit érint a 
fizetős vizsgálat. Amennyiben ezt vállalja az Önkormányzat, akkor ez egy közel 400.000.- 
forintjába kerül.  
 
Józsa László képviselő: Több éves gyakorlat bizonyítja, ha egy vizsgálat fizetős, akkor 
kevesebben veszik igénybe. Véleménye szerint támogatni kell az ingyenes vizsgálatot.  

 
Csizmadi László képviselő: Inkább gyakorlati oldalról közelíti meg a témakört. Minden 
üzemnek üzemorvossal kell rendelkezni, ami azt jelenti, hogy a dolgozóknak orvosi 
vizsgálaton kell keresztül menni. Vannak üzemek, akik átvállalják a vizsgálat díját, ezen 
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személyeknek már automatikusan nem kell elmenniük a tüdőszűrő vizsgálatra. 
Számlakiállítás esetén a cégek el tudják számolni ezt a támogatást.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat a dolgozóinak 
2014-ben is kifizette a vizsgálat díját.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Több munkahely nem fizeti ki, mivel besorolási szempontok 
alapján állapítja meg, hogy mit fizet ki és mit nem. Ami a munkaköréhez kapcsolódó 
vizsgálat, azt vállalja, ami nem, azt nem támogatja.  
Támogatná a vizsgálat díjának átvállalását, hiszen úgy gondolja, hogy éppen akiket érintene 
ennek a vizsgálatnak a fontossága, éppen azok nem mennek el ha fizetni kell.  
 
Csizmadi László képviselő: Arra is fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy akinek egy éven 
belüli érvényes szűrővizsgálata volt, azt nem fogják megszűrni. Ezt a rendszer automatikusan 
kijelzi.  
Arról érdeklődik, hogy a finanszírozás gyakorlati oldalát hogyan végzik el?  
 
Szatmári Attila jegyző: Létszám alapján állítják ki a számlát, majd a végén egyösszegű számla 
alapján fizetik ki.   
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint 500.000.- forintot kell elkülöníteni a 
vizsgálatra, és tájékoztatni kell a lakosságot az ingyenes szűrésről. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

16/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi településen 
bejelentett lakcímmel rendelkező lakosoknak 2015. 
évben a tüdőszűrő-vizsgálat költségeit átvállalja.  
A tüdőszűrő költségeihez az Önkormányzat a 2015. 
évi költségvetésben 500.000.- forintot elkülönít.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. április 20. 
 

 
- Peter Cerny Alapítvány megkeresése 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Megkérdezte a védőnőktől, hogy a Peter Cerny nem 
közvetlenül van hívva, hanem az országos mentőszolgálaton keresztül. Annyit hallott, hogy 
az alapítvány mentői nagyon jól felszereltek, inkubátorral is rendelkeznek.  
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Somogyi Béla polgármester: A munkájukat 70 %-ban állami támogatásból tudják 
finanszírozni, a többihez kérnek támogatást.  
 
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, hogy mérlegelés nélkül is adjanak, mivel fontos 
szolgáltatásra megy a pénz. Maga az a feladat amit végeznek nagyon fontos, attól 
függetlenül, hogy melyik településre kell kimennie a mentőnek.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 50.000.- 
forint támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Peter Cerny Alapítványt a 
Beteg Gyerekek Gyógyításáért 50.000.- forinttal 
támogatja.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. március 01. 

 
- Dabas és környéke Mentőorvosi Mentőtiszti 

 Kocsi Nonprofit Kft. kérelme 
 

Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint ez még inkább támogatandó, itt van a település 
környékén, mégis akut probléma a mentő kihívása.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ismeretes, hogy kevés a mentő és a mentős, ezt a hiányt 
szeretnék egy kicsit pótolni a támogatással és az emberek ellátását szolgáló mentésben 
szeretnék őket látni. Javasolja, hogy a határozatba kerüljön bele a szerződéskötés, vagy az 
együttműködési megállapodás megkötése.  
Kérésük lenne a Kft. felé az is, hogy azokon a települési rendezvényeken, melyeken 
biztosítani kell az egészségügyi jelenlétet, azt vállalják.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 200.000.- 
forint támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

18/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Dabas és Környéke 
Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonporfit Kft. (Dabas, 
Lakos dr. u. 30.) részére 2015. évre 200.000.- forint 
támogatást biztosít.  
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A támogatás feltétele, hogy a feladatellátás 
érdekében Kft. kössön szerződést az Országos 
Mentőszolgálattal, amennyiben ez nem lehetséges, 
kössön együttműködési megállapodást a 2015. május 
01-től működő orvosi ügyelettel.  
A támogatás a 2015. évi költségvetésbe beépítésre 
kerül.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. március 01. 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ingyenes egészségügyi 
feladatellátásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dabas és Környéke Mentőorvosi- 
Mentőtiszti Kocsi Nonporfit Kft.-től a 200.000.- 
forintos támogatás fejében Bugyi községben 2015-
ben a 300 fő feletti részvétellel bíró rendezvényeihez 
az ingyenes egészségügyi biztosítást kéri.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. október 31. 

 
 

- Ócsai Parasportnap támogatása 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt évben is támogatták őket, Bugyiról is vannak, akik 
részt vesznek ezen a 300 fővel megrendezésre kerülő sportnapon, továbbá a 
mozgáskorlátozottak véleményét már felhasználták pályázatok kapcsán. Személy szerint is 
jól ismeri őket, jó kapcsolatuk van a vezetőkkel. Keresik azt a személyt a településen, aki 
összefogná az itteni csapatot intézményes szinten.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Elvállalja, hogy felveszi velük a kapcsolatot és a 
segítségükre lesz a munkájukhoz.  
 

További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
mozgáskorlátozottak részére javasolt 50.000.- forint támogatásról szóló határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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20/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Mozgáskorlátozottak Ócsai 
Egyesülete részére a XVII. Regionális Sportnap 
programjához 50.000.- forintot biztosít.  
A támogatás a 2015. évi költségvetésbe beépítésre 
kerül.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. március 01. 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2015. évi költségvetés elfogadásáról 
szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 3/2015. (II.18.) sz. rendeletét az önkormányzat 
2015. évi költségvetéséről  
 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy szükség van még egy 
határozat meghozatalára, ami a következő három érvre szóló bevételek meghatározására 
vonatkozik.  
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

21/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek összegét a költségvetési évet követő három évre az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
   Az önkormányzat saját bevételeinek összege 
   2016. évben  2017. évben  2018. évben 
   435 700 ezer Ft 405 700 ezer Ft 405 700 ezer Ft 
 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettséget 2016-2018 években nem tervez. 

 
    
   Határidő: 2015. február 28. 
   Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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6. Takarékszövetkezet betéti kamat ajánlata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az 1.8 %-os kamat, az a bizottság ülés óta új 
ajánlatnak számít? 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülés óta nem történt változás, a 100 millió 
forintot a Generalihoz fektetik be, a fennmaradó változó összeget itt hagyják az 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél, ami összeghatár és időhatár nélkül 1.8 %.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
22/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete az 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet szabad pénzeszközök 
lekötésére 2015. január 27.-én kelt ajánlatát.                                          

Betéti kamat:1,8% 

lekötési idő: 1 hó 

Összeg: korlátlan    

                               elfogadja.                

Határidő: azonnal 
Felelős: Pótiné Safranyik Anikó mb. pü. vezető  

 
 

7. Termőföld eladási ajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság más vételárat javasolt, mivel a 80.000.- forintot 
alacsonynak ítélte meg.  
 

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 200.000.- forint értékesítési 
összegről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
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23/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Kiskunlacháza 0508/24 
hrsz.-ú  külterületi ingatlanból a 278/931 arányban 
tulajdonában lévő 1497  m2  nagyságú  területet a kérelmező 
által  felajánlott 80.000.—Ft-ért nem értékesíti Czili Istvánné 
Bugyi Új u. 2. szám alatti lakos részére. 
2./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Kiskunlacháza 0508/24 
hrsz.-ú  külterületi ingatlanból a 278/931 arányban 
tulajdonában lévő 1497  m2  nagyságú  területet megvételre 
felajánlja 200.000.- Ft-ért Czili Istvánné Bugyi Új u. 2. szám alatti 
lakosnak 
3./ Amennyiben Czili Istvánné a területet az Önkormányzat által 
kért árért megvásárolja, felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az adásvételi szerződéssel kapcsolatos okiratok 
aláírására.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 

 
 

8. Termőföld haszonbérleti ajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Úgy értékelte a bizottság, hogy korrekt ajánlatot adott a 
leendő bérlő, elfogadásra javasolta a Testület felé.  
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

24/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 
Kiskunlacháza 0508/22 hrsz-ú 1863 m2  nagyságú  
külterületi ingatlant haszonbérbe adja 5 éves 
időtartamra Hegedűs Krisztián 2347 Bugyi 
Mézpázsit u. 16. szám alatti lakosnak  évi  20.000.—
Ft bérleti díjért. 
2./ Az Önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a haszonbérleti szerződés, valamint a 
hozzákapcsolódó okiratok aláírására.  
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 
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9. Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás elindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Két évvel ezelőtt is ugyanilyen tartalommal a közbeszerzési 
eljárás elindítása már megtörtént. Letelt a két év, ismét el kell indítani, a feltételekben nincs 
változás. 
 
Szatmári Attila jegyző: Egy hónappal szükséges lenne a két éves időtartamot 
meghosszabbítani, mivel az esetleges szolgáltató váltásnál a május 01-i ünnepnap gondot 
okozhat az ellátásban. Javasolja, hogy a következő időszak 25 hónapra szóló legyen.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mikor megy ki az ajánlati felhívás? 
 
Szatmári Attila jegyző: Minél előbb, de legkésőbb a jövő hét elején. A határidőbe a 
szerződéskötés is beletartozik, ami azt jelenti, hogy az esetleges szolgáltató váltás esetén az 
OEP-pel szerződést kell kötni, ami már előző hónap utolsó napjától érvényes, emiatt szoros a 
határidő.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a eljárás megindításáról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2015. május 01. - 2017. 
június 01. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása szolgáltatás megrendelésére nemzeti 
értékhatárt elérő nyílt / hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.  
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 2017. június 01. 

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az eljárás lebonyolítását végző 
ANPAST  Kft. megbízásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2015. május 01- 2017. 
június 01. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény 
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására 700.000.- Ft, azaz hétszázezer forint fix 
megbízási díj ellenében az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., 
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(Székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tér 2. félemelet, adószám: 
14473681-2-41) céget bízza meg.   
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 
 
 
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlati felhívás feltételeit 
jóváhagyó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
27/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2015. május 01.- 2017. 
június 01. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátásra vonatkozóan a jelen előterjesztésben 
foglalt ajánlati felhívási feltételeket jóváhagyja.  
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Bírálóbizottság tagjaira 
vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2015. május 01- 2017. 
június 01. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása közbeszerezési eljárásban a 
Bírálóbizottságba az alábbi személyeket delegálja: 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - közbeszerzés tárgya szerinti      
szakértelem, 
Pótiné Safranyik Anikó  -  pénzügyi szakértelem, 
Szatmári Attila - jogi szakértelem, 
Endrédi Gábor - Anpast Kft. által megbízott közbeszerzési  
 szakértő 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 
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10. Belterületbe csatolás műszaki ajánlata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Rácz Zsolt képviselő: Melyek a belterületbe csatolni kívánt területek?  
 
Somogyi Béla polgármester: Felsővány két hátsó utcarészét foglalja magába és 
Ürbőpuszta Czanik tanyás részét.  
 
Szatmári Attila jegyző: A szennyvíz és a vízhálózattal érintett részét érinti a belterületbe 
csatolás.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe 
csatolásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

29/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a  

0998/2 0998/3 0998/4 
0998/5 0998/6 0998/7 
0998/8 0998/9 0998/10 

0998/11 0998/15 0998/17 
0998/18 0998/29 0998/30 
0998/31 01310/20 01310/21 

01310/33   
hrsz-ú területek belterületbe csatolását támogatja.  

 
2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az 

1) pontban felsorolt ingatlanokat érintően belterületbe 
vonási eljárási  kérelmet nyújt be.  

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület úgy 

dönt, hogy a belterületbe vonási vázrajzot elkészítteti, 
melyre a Méter Bt ajánlatában foglalt feltételekkel a 
vállalkozási szerződést a Méter Bt-vel aláírja.  

  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az ingatlan rendezéséhez szükséges 
valamennyi okirat aláírására  

  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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11.Napköziotthonos Óvoda Alapító okiratának módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A módosításra a kormányzati funkciók miatt 
van szükség, mivel más lett a száma a gyermekétkeztetésnek.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításáról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

30/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását a 
határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester, Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2015. február 20. 
 
 

 
1. melléklet 

Módosító okirat 

A Napköziotthonos Óvoda Bugyi Nagyközség Önkormányzata által 2013. december 2. 
napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. mellékletére és a 30/2015 (II.12.)  sz. KT. 
határozatra  figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 

1. .............................................................................................................................. A
 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 

 
2. ..............................................................................................................................  

A 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat 5. pontjához kiadott alapító 
okirat kiegészítésben szereplő – mely az új okirat 4.4 pontja alatt szerepel - „A 
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása” 
rész helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

4.4............................................................................................................................. A
 költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
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 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

 
3. Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni. 
 

 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Szatmári Attila jegyző: A bizottság tagjaival a rendelet-tervezetet alaposan átbeszélték, 
beépítésre kerültek a jövedelemhatárok és az összeghatárok. Minden ellátásformát 
megtartottak a korábbiak helyett települési támogatás alatt. Lényeges változás, hogy az 
aktív korúak ellátási rendszere 2015. március 01-től átkerül a Járási Hivatalhoz, továbbá a 
korábban méltányossági közgyógyellátás és a méltányossági ápolási díj néven folyósított 
ellátási forma – mivel települési támogatásként adható, már nem számít munkaviszonynak.  
Az új ellátási formák között megmarad az iskolázási támogatás, időskorúak támogatása, 
tartósan sérült gyermekek támogatása, hulladékszállítási díjkedvezmény, stb.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Úgy gondolja, hogy a bizottság pontról – pontra 
átbeszélte a rendeletet és úgy értékeli, hogy vállalható és elfogadható költségvetést tud 
hozzá biztosítani az Önkormányzat. A családok mindig örülnek és méltányolják az 
Önkormányzat támogatását, annak nem látták szükségességét, hogy a segélyezési formák 
összegét megemeljék, hiszen krízishelyzetben úgyis segít az Önkormányzat a rászorulóknak.  

 
 
 

További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal: 

 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 4/2015. (II.18.) sz. 
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem szabályairól. 
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13. HÉSZ módosítástervezői válaszok elfogadása 01161/59-60. hrsz. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szatmári Attila jegyző: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy a kérelmező részéről módosítási 
igény érkezett az Önkormányzathoz. Ilyen esetben kötelező egyeztető tárgyalást tartani. Az 
egyeztető tárgyaláson valamennyi szakhatóság hozzájárulását adta a módosításhoz.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az HÉSZ módosításáról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, s 
az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2015. (02.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (02.12.) Ök. 

határozata Bugyi 01161/59-60 hrsz.-ú telkekre készülő 

Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításra 

vonatkozóan, a partnerségi egyeztetés során, illetve az előzetes 

tájékoztatási, illetve a véleményezési szakaszban beérkezett 

véleményekkel kapcsolatban - a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően -  

a Képviselő-testület 

 

1. megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a 

tervezet alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 

szerinti környezeti értékelés nem készült; 

2. tudomásul veszi, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 

kapcsolatban egy Partnertől  érkezett észrevétel, az észrevétel miatt a 

Polgármester egyeztető tárgyalás keretében egyeztetést kezdeményezett, 

annak érdekében, hogy a véleményezésben részt vevő államigazgatási és 

egyéb szervek a Partner által kérelmezett rendelet módosító elemet 

megismerjék, és véleményt nyilváníthassanak; 

3. úgy dönt, hogy a beérkezett partnerségi, az államigazgatási és egyéb 

szervek véleményeit az azokra adott válaszok szerint a "Véleményezési 

szakasz lezárásának előkészítése" c. dokumentációban rögzítetteknek 

megfelelően, a 2. pont szerinti egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében 

foglaltak figyelembevételével elfogadja; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel 

kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről; 
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5. tudomásul veszi, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel 

a szóban forgó településrendezési eszköz módosítás véleményezési 

szakasza lezárul; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a "Véleményezési szakasz lezárásának 

előkészítése" c. dokumentációban foglaltak szerint, és jelen döntéssel 

összhangban átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az 

eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 

szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 

másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai 

véleményezésre az állami főépítésznek. 

 

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

14. Egyebek 
 

- Ivóvíz minősége 
 

Somogyi Béla polgármester: Miután többen kifogásolták az ivóvíz minőségét, először a 
DAKÖV Kft. ügyvezetőjétől kértek véleményt, aki elmondta, hogy semmi probléma nincs az 
ivóvízzel. A megengedett hypo érték 1/10-e van a vízben. A tisztító úgy működik, hogy a 
felszívott vízhez teszik hozzá a hypo-t, majd pelyhesednek benne az elemek (mangán, arzén, 
ammónia, vas). Ez a víz a tartályban van, majd amikor a vízelvétel következik, akkor ezek a 
pelyhesített elemek fennakadnak a homokszűrőkön. Nagy vízelvétel esetén fordul elő, hogy 
kevesebb ideig tartózkodik a hypo a vízben, így kevesebbet pelyhesít, így hypo formájában 
marad a szűrt vízben. Kérték az üzemeltetőt, hogy ez írásos formában is kerüljön a lakosság 
tudomására, tegyék fel a honlapra, hogy bárkinek elérhető legyen. Írják le, hogy milyen 
irritációt okozhat az érzékeny bőrűeknek. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Megérti az indokolást, mégis problémának látja, hogy a víz 
minőségében változás történt, ami egyes embereknek bőrirritációt okoz.   
Javasolja, hogy kérdezzék meg a védőnői szolgálatot, hogy jelentkezett-e nagyobb számú 
szülő olyan problémával, hogy a gyerekének bőrérzékenysége van a víz miatt.  
 
Németh Mihályné intézményvezető: Valóban tapasztalták két héttel ezelőtt, hogy ihatatlan 
a víz a klór és hypo szaga miatt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt is meg kell vizsgálni, hogy a hydroglobuszhoz közel, vagy 
inkább távol tapasztalható ez a jelenség. Ezt a vízkezelést, már akkor jó lett volna elvégezni, 
amikor megépült a hálózat, mivel annak falán már lerakódott többféle szennyeződés. A klór 
szerepe a baktériumszám csökkentése.  
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Csizmadi László képviselő: Munkahelyén korábban találkozott olyan bakterológiai eredetű 
problémával, amit az okoz, hogy a sarkokban pang a víz, amin a hypozás sem segít. A 
településen is előfordulhat, hogy ilyen probléma áll a háttérben.  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Az óvodában rendszerességgel vesznek vízmintát és elviszik 
bevizsgálásra, de még soha nem jeleztek vissza, hogy bármilyen probléma van az ivóvízzel.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kéri, hogy aki a jövőben ilyet tapasztal, azonnal jelezze és 
elküldik a vízmintát bevizsgálásra.  
 

 
- Belvízhelyzet 

 
Rácz Zsolt képviselő: A község környezetében lévő szikkasztók, csatornák és zsiliprendszerek 
nagyon rossz állapotban vannak. Véleménye szerint ez is okozza a belterületi vizek 
megemelkedését. Nincs végrehajtva az ezekhez tartozó karbantartási munka. Szeretne kérni 
a vízgazdálkodás munkálataihoz tartozó felmérést, továbbá választ arra, hogy miért néznek 
így ki a környező településeken is a csatornák. Szeretne egy beszámolót látni, milyen 
munkákat végeznek a településen és környékén.  
Azt tapasztalaja, hogy az elmúlt 20 évben a belvíz megszűntetésének érdekében semmi nem 
történik. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A falu irányából folyamatosan vezetik le gravitációs 
úton a vizet a 24-es csatornába. Holnap kell választ adni a vízkárhoz kapcsolódó rendelettel 
kapcsolatban. Jövő héten bejárást tesznek a csatornáknál. A 24-es csatorna déli partját 
tavaly géppel végig ásták és kitakarították. Ami problémát okoz, hogy nagyon kicsi a lejtése a 
csatornának, ezért nem folyik le a víz, nem beszélve arról, hogy a zsilipeket folyton tönkre 
teszik. Múlt héten újra elindították a 30-as csatornán a szivattyúkat, sajnos első fokú 
készültség van az apaji területen.  
 
Somogyi Béla polgármester: Évek óta arról beszélnek a Duna Ipoly Nemzeti Park és a 
Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei, hogy elsivatagosodik a Duna-Tisza köze, ezért még 
évekkel ezelőtt azt a döntést hozták, hogy a kisebb összefolyó csatornákat betemetik. 
Ócsától és a Dabas Sári területekről a víz mind Apajpuszta felé folyik, ezrét kaotikus a 
helyzet. Most már működik a szivattyú a csatornán, de olyan lassú a ráfolyás, hogy a négyből 
csak kettő tud dolgozni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: A Sport utcában a Matics ingatlan előtt lévő átemelő eresz 
hiányzik az aszfalt alatt.   
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Kért a DAKÖV-től árajánlatot, de még nem érkezett 
meg. Pótolni fogják az átemelő beépítését.  
 
Somogyi Béla polgármester: Folyamatosan lobbyznak ebben a témában Apaj 
polgármesterével, mindent megtesznek a település érdekében, nehogy rosszabbra forduljon 
a helyzet a belvizet érintően.  
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- A település kamera rendszere 
 

Somogyi Béla polgármester: Beállították úgy a kamerákat, hogy ha a megengedett 
sebességnél gyorsabban is halad egy jármű és sötét van, akkor is lehet látni a rendszámát. 
Korábban azt ígérték a Testületnek, hogy a rendőrségnél megpróbálják a kamerákat 
sebességmérésre is használni, ami alapján a sebességet be nem tartókat büntetni is fogják. 
Ez azonban nem lehetséges. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Büntetésre nem lehet használni, mivel csak 
sebességtúllépést tud regisztrálni, de mérni nem tud. Továbbra is térfigyelő-kameraként fog 
működni.  

 
- Büntetés-végrehajtási Intézet megkeresése 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Felolvasta a Belügyminisztériumtól érkezett megkeresést, mi 
szerint helyet keresnek börtön objektum építésére alkalmas területhez. Több kritériumot is 
tartalmaz a levél, ezek közül a legfontosabbakat ismerteti: 

- 100 %-os önkormányzati tulajdonban kell lenni, 
- épületet, nem tartalmazhat és minimum 4 ha területű, közművesített építési terület, 
- biztosítani kell megfelelő mennyiségű ivóvizet és villamos áramot, földgázt, 

megoldott legyen a szennyvíz és a kommunális hulladék elszállítása, 
- a környezetnek felkészültnek kell lenni 250 fő személyi állomány és családtagjaik 

lakhatásainak biztosítására és álljanak rendelkezésre az ezekhez kapcsolódó szociális 
feltételek.  

 
Úgy gondolja, hogy a Bugyi Önkormányzatnak nincs ilyen területe és nem tudja biztosítani a 
leírt kritériumokat, így kéri, hogy a megkeresést a Testület vegye tájékoztató jellegűnek. 
 
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 


