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

2015. április 09-i soros ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

Bálint Dezsőné - óvodavezető 
 
 
 
 
 
 

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.   
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 kéri, hogy a Tűzoltóság beszámolóját vegyék első napirendként, mivel 
vendég érkezett hozzá, majd a következő tárgyalandó napirend a központi orvosi ügyelet 
közbeszerzéséről döntsenek, mert a meghívottak várnak az eredményre, továbbá az 
egyebekben szeretne egy útépítés lehetőségéről dönteni. 
Molnár Tibor: szintén az egyebekben szeretne az utcai szeméttárolókkal kapcsolatban 
észrevételt tenni.   

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testületi 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 

1. Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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3. 2014 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
4. Beszámoló gyepmesteri tevékenységről 

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

 
5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

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

 
6.  Beszámoló a 2014. évi adóügyi feladatok teljesítéséről  

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

 
7. 2015. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása  

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

 
8. Közterület elnevezése  

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

 
9. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítására. 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
10. Augusztus 20. program költségvetésének jóváhagyása 

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

11. Játszótér kialakítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
12.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
13. Igazgatói álláshelyre érkezett pályázat véleményezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
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14. Térfigyelő kamerára érkezett ajánlat 

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

 
15. Orvosi ügyeleti szerződés meghosszabbítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

16. Egyebek  
- Óvoda alapító okirat módosítása 
- Útépítés lehetőségéről döntés 
- Utcai szeméttárolókról 

 
Zárt ülés 
 
1. Földüggyel kapcsolatos kifogás megtárgyalása 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a beszámoló elkészítését, megkérdezi, hogy 
szeretné-e kiegészíteni a beszámolót. 
 
Vad Tibor tűzoltóparancsnok: Ismerteti, hogy a beszámoló nem egyénileg Bugyi településre 
készült, hanem 18 településre vonatkozik. Összesen 19 tűzeset történt a környéken, amibe 
be kellett avatkozni és 5 műszaki mentésük volt, de komoly életveszéllyel járó mentésre nem 
sor. Az előző évhez képeset kevesebb az esetek száma és kisebb volt a súlyossága. 
Tájékoztatja a Testületet, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat nem hozott változást a 
szabad területi tüzekkel kapcsolatban. Amennyiben a belterületen nincs szabályozva az 
égetés, akkor tilos égetni. A külterületi égetést engedélyeztetni kell, amihez 
formanyomtatvány van, 10 nappal előtte be kell jelenteni és 3000.- forintos illetékbélyeggel 
kell ellátni. Amennyiben ennek hiányában égetnek, a szabálysértési eljárás keretében a 
büntetés 200.000.- forint. Sem az létszámban, sem az eszközökben nincs változás, szinte 
ugyanolyan minőségben, a korábbi feltételekkel dolgoznak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az új fejlesztésű fecskendős autó fedett helyen 
történő tárolása megoldódott –e?  
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Vad Tibor tűzoltóparancsnok: Nem oldódott meg, a járművek mérete miatt nem Renault 
járműveket fognak vásárolni, maradnak a Mercedes típusnál, amely az elmúlt húsz év 
tapasztalatai alapján bevált és befér a régi építésű garázsba.  
 
Somogyi Béla polgármester: Érdeklődik, hogy a Kéményseprő közszolgáltató kinek a 
felügyelete alá került, továbbá a tűzoltóság körülmények javítása milyen tervezői 
költségvetéssel készül? 
 
Vad Tibor tűzoltóparancsnok: A Kéményseprő ipari szolgáltatás a Katasztrófavédelem alá 
került, a kotrást ő fogja végeztetni, de nem a saját embereivel, előre láthatólag 
közfoglalkoztatottakkal.  
Megemlíti, hogy a raktárak külső felújítását az LB Knauf támogatásával elvégeztették, 
továbbá egy dabasi cégtől kaptak festéket, amivel majd a saját állományuk embereivel 
fognak kifesteni. Több dolog is cserére szorulna még az épületben, ilyen például a fekhelyek, 
nyílászárók, padlóburkolat, vizesblokk cseréje.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a beszámolót és a kérdésekre adott válaszokat, 
további jó munkát kíván a 2015-ös évre is.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

49/2015.(IV.09.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a Dabas Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mint a Bíráló Bizottság tagja ismerteti, hogy a 
központi orvos ügyelet közbeszerzési kiírására három cégtől érkezett ajánlat. Az 
Önkormányzat által becsült díj 1.850.000.-Ft/hó.  
A tárgyalást követően a benyújtott ajánlatok végleges eredménye az alábbiak szerint alakult: 

1. Ajánlattevő: Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft és JUNIMED Kft. közös 
ajánlattevők:  
Egyösszegű nettó megbízási díja: 2.450.000.- Ft/hó 

2. Ajánlattevő: Régió Ügyelet Központ Nonprofit Kft.  
Egyösszegű nettó megbízási díja: 2.499.875.- Ft/hó 

3. Ajánlattevő: MorrowMedical Zrt.  
Egyösszegű nettó megbízási díja: 1.878.000.- Ft/hó 
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A bizottság véleménye szerint több indok van a MorrowMedical Zrt. mellett, melyek az 
alábbiak:  

- legolcsóbb ajánlatuk volt 
- jelenleg is ők a szolgáltatók 
- amennyiben ők maradnak, nem kell lebonyolítani átadás-átvételt 
- nem kell meghosszabbítani a szerződést, folyamatos a feladatellátást,  
- maradhatnak ugyanazok az orvosok, akik eddig ellátták az ügyeletet 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő jelezte, hogy nem kíván szavazni a központi orvosi 
ügyelet napirendnél, mivel tagja volt a közbeszerzési eljárást lefolytató Bíráló 
Bizottságnak.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás 
eredményességéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Somogyi Béla polgármester: igen 
Nagy András Gábor alpolgármester: igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő: igen 
Józsa László képviselő: igen 
Molnár Tibor képviselő: igen 
Rácz Zsolt képviselő: igen 
Szabó Gábor László képviselő: igen 
 

50/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási 
területén központi orvosi és gyermekorvosi központi ügyelet 
ellátására” (KÉ-2850/2015) elnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi eljárását  
eredményesnek nyilvánítja 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a második helyezettről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Somogyi Béla polgármester: igen 
Nagy András Gábor alpolgármester: igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő: igen 
Józsa László képviselő: igen 
Molnár Tibor képviselő: igen 
Rácz Zsolt képviselő: igen 
Szabó Gábor László képviselő: igen 
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51/2015.(IV.09.) Kt. határozat  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási 
területén központi orvosi és gyermekorvosi központi ügyelet 
ellátására” (KÉ-2850/2015) elnevezésű közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi eljárásban a Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit 
Kft és JUNIMED Kft. Cím: 2626 Nagymaros, Tégla u. 19. szám alatti 
ajánlattevő 2.450.000.- Ft/hó összegű  ajánlatát   
 
nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot 
 
tevőnek nyilvánította. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a nyertes ajánlatról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Somogyi Béla polgármester: igen 
Nagy András Gábor alpolgármester: igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő: igen 
Józsa László képviselő: igen 
Molnár Tibor képviselő: igen 
Rácz Zsolt képviselő: igen 
Szabó Gábor László képviselő: igen 
 

52/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a „Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási területén 
központi orvosi és gyermekorvosi központi ügyelet ellátására””(KÉ-
2850/2015) elnevezésű közbeszerzési ajánlattételi eljárásban a 
MorrowMedical Zrt. Cím: 1145 Budapest, Topolya u. 4-8. szám  
ajánlatát hirdeti nyertesnek – mint a legalacsonyabb összegű ajánlatot 
adót. A nettó megbízási díj: 1.878.000.- Ft/hó. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatban 
foglalt feltételekkel a szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. 2014 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendet, majd a belső ellenőr 
észrevételezte, hogy művelődési ház rendezvényeiről szóló nyilvántartás nem az új típusú 
nyomtatványon van vezetve. Ez nem probléma, csak a jövőben le kell fűzni és beköttetni. Így 
már szabályos lesz ebben a formában is.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

53/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az EL-SZÁM 
Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. 2014. évi belső ellenőrzési 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

4. Beszámoló gyepmesteri tevékenységről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülésen meghallgatták a gyepmestert, aki annak 
érdekében, hogy az ügyfeleit magához vonzza, demonstrálja az átláthatóságot és a 
jogszerűséget. Mégis azt javasolja, hogy a jövőben keressenek meg más gyepmesteri 
tevékenységet végző vállalkozót is, mennyiért végzi el ezt a szolgáltatást.  

 
Szatmári Attila jegyző: A szolgáltatás versenyeztetve volt, korábban mellette döntött a 
testület, a jelenlegi szerződése határozatlan időre szól.  

 
Somogyi Béla polgármester: Álltavédők támadták őt névtelenül, akik szerint mulasztások 
tapasztalhatók a telepén és nem megfelelően tartja az állatokat. Megvizsgáltatták a 
telephelyét és semmi olyan dolgot nem tapasztalták, amivel vádolják.  
 
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gyepmesteri 
beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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54/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a TÖVES-
GOLD Magánynyomozó és Állatmentő Kft. Gyepmesteri tevékenységről 
szóló 2014. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

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

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 7/2015. (IV.14.) számú rendeletét Bugyi 
Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
teljesítéséről 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szabad maradványról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

55/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2014. évi összevont 290 836,- ezer Ft maradványát jóváhagyja és a 287 
640,- ezer Ft alaptevékenység szabad maradvány felhasználásához 
(tartalékba helyezéséhez) hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Beszámoló a 2014. évi adóügyi feladatok teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta, az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolót és a 
kifizethető keretösszegről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
adóbefizetésről és adóbehajtás teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
2.) Az adóbeszámoló alapján a kifizethető keret összegét bruttó 
6.000.000.- Ft.-ban állapítja meg. 
 
3.) A jegyző jutalékát 800.000.- Ft + járulék összegben állapítja meg. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Szatmári Attila, jegyző 
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 

Határidő: 2015. április 30. 
 
 

7. 2015. évi Közbeszerzési terv jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A módosítás a központi orvosi ügyelet és a gyermekorvosi 
központi ügyelet miatt szükséges módosítani. Bízik benne, hogy a jövőben rugalmasan tudják 
bővíteni a tervet.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

57/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervét- amely az előterjesztés mellékletét képezi - elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 57./2015. (IV.09.) számú határozattal elfogadott 2015. évi közbeszerzési terv  (melléklet) 
 
 
 

 
 

Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés 
megnevezése 

Közbeszerzés várható 
időpontja (hónap) 

Közbeszerzé
s előzetes 
becsült 

értéke (Nettó 
Ft.) 

Alkalmazott eljárás Közbeszerzés fedezetéül 
szolgáló pénzeszközök forrása 

Végrehajtás 
felelőse 

Sor kerül-e 
vagy sor került-

e adott 
közbeszerzéssel 
összefüggésben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzététele 

Megjegyzés 

Hirdetmény 
feladásának 

ideje 

Teljesítés 
ideje 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

    

 
Árubeszerzés 

- - - - - - - - -  - 

 
Szolgáltatás megrendelése 

 
 „ Megbízási 
szerződés Bugyi 
Nagyközség 
közigazgatási 
területén 
központi orvosi 
és 
gyermekorvosi 
központi ügyelet 
ellátására”  

 
 
2015. február 25  

 
2015. 
május 01 

 
46.000.000 

 
Nemzeti 

Hirdetmény 
közzétételével 
induló 
tárgyalásos 

saját forrásból - éves 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem  - 

 
Építési beruházás 

- - - - - - - - -                                                 
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8. Közterület elnevezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A Hunland Kft. ügyvezetőjétől érkezett kérelem a Testület felé, 
hogy a külterületen található ingatlanaihoz tartozó területrészeket nevesítse, mivel helyrajzi 
szám alapján nehezen beazonosítható az ingatlanok helye.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

58/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
dönt, hogy a közterületeket az alábbi címmel látja el: 

01126/3 út Ürbői út 

01164/114 telephely, raktár Ürbői út 35 

01156/4 ipartelep Ürbői út 37 

01156/22 major Ürbői út 39 

01156/27 major Ürbői út 41 

01156/26 major Ürbői út 43 

01156/25 major Ürbői út 45 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári Attila jegyzőt, hogy 
a címváltozás átvezetésében az intézkedést megtegye. 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 

9. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

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

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel Várpalota kivált a Társulásból, ezért minden társulási 
tagönkormányzatnak szükséges a megállapodást módosítani, továbbá törvényi változás 
miatt szükséges a módosítás. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

59/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 

I. 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 

tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés 

alatt szereplő Felcsút község Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés 

alatt szereplő Várpalota város Önkormányzata, valamint a Várpalota térség 

megnevezés.  

2.A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt az alábbi 
önkormányzatokkal egészül ki: Ócsa Város Önkormányzata 2364 Ócsa Bajcsy 
Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség 
Önkormányzata 2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 
 
3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő 90.§ (5) 
bekezdésére hivatkozás hatályát veszti. 
 
4. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második 
mondatából törlésre kerül a „  , melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz „ 
szövegrész. 
 
5. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és 
elnökhelyettesek megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés 
lép.  
 
6. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja a következők szerint módosul: 
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője, felett a kiemelt 
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés) gyakorlása 
 
7. A Társulási Megállapodás VII/1.2.pontja nyolcadik bekezdés negyedik kis 
bekezdésének első mondata a következők szerint módosul: 
A VII/1.1./ a., c., d., e., f., g., h., m. o. pontokban foglalt esetekben a Társulási 
Tanácsban résztvevő tagok minősített többséggel hozott határozata 
szükséges. 
 
8. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontja a következők szerint módosul: 
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása. 
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9. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja harmadik bekezdésének második 
mondata következők szerint módosul: 

A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása határozott időre szól.  

10. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontja hatodik bekezdésének utolsó 
mondata hatályát veszti: 

11. A Társulási Megállapodás VII/4. pont negyedik bekezdés b) pontja a 
következők szerint módosul: 
megvizsgálja a Társulás és a Projekt Iroda éves munkatervét, éves 
költségvetési javaslatát, éves költségvetés végrehajtásáról készült éves 
beszámoló tervezetét, valamint a Társulási Tanács ülésén napirendre kerülő 
valamennyi üzletpolitikai jelentést az adatok valódisága és a jogszabályoknak 
való megfelelés szempontjából és erről előterjesztést készít a Társulási Tanács 
számára; 
 
12. A Társulási Megállapodás VII/3. pont második bekezdése a következők 
szerint módosul: 
A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§. (2) bekezdés a) pontja szerinti, 
a Társulás hulladékgazdálkodási feladatainak ellátását végző költségvetési 
szerv.  
 
13. A Társulási Megállapodás VII/3. pont ötödik bekezdésének második 
mondata a következők szerint módosul: 
A Projekt Irodavezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás 

Tanácsának elnöke gyakorolja. 

 
14. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése a következők 
szerint módosul: 
A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a 
Társulás Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
15. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése az alábbiak 
szerint egészül ki illetve módosul: 
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok 
képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal 
korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a 
testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, 
továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást 
biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a 
naptári év első napjával és július 1. napjával lehet. 
 
16. A Társulási Megállapodás V. pont második bekezdésének első és 
második mondata a következők szerint módosul: 
A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások 
igazgatása. A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 
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17. A Társulási Megállapodás V/1.c) pont második bekezdésének második 
mondata a következők szerint módosul: 
A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés gazdálkodásának éves 
helyzetéről beszámolni a Társulási Tanácsnak. 
 
18. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése az 
alábbiak szerint módosul: 
Tagi önkormányzatok felsorolása lakosságszámmal (a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvényben meghatározottak 
szerint)  
 
19. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete hatályát veszti. 
 

II. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 
mellékletében foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. április 30. 

 
 

10. Augusztus 20. program költségvetésének jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szabó Gábor László képviselő: Drágának tartja a 20-ai program költségvetését. 
 

További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

60/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár „Ikszt” által 
szervezett Szent István Napok programtervezetét és a 
költségvetését bruttó 2.794.000,-Ft összeggel jóváhagyja. 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

 
 



 16 

 

11.  Játszótér kialakítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A lakótelepen szeretnének játszóteret építtetni 5 millió forint 
erejéig. A minőségi csúszdát megpróbálják Amerikából behozatni, jövő héten kapnak rá 
árajánlatot.  

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

 
61/2015.(IV.09.) Kt. határozat  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 1284/16/c hrsz-ú 840 m2-es 
területre (volt lakótelepi játszótér helyére) játszóteret 
létesít bruttó 5 millió forint összeg határig. 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
játszótér építésével kapcsolatos szerződéseket 
megkösse és az építési munkálatokat irányítsa és 
ellenőrizze. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. augusztus 19. 

 
 

12. 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:  

- Kocsis István rendőr-kapitány úrral volt megbeszélése, aki elmondta, hogy a megyei 
rendőrkapitányság meghagyta azt a túlóratöbbletet, amivel rendőrök 
többletszolgáltatást tudnak végezni a településen. Feljelentést fognak tenni a kamera-
felvételek alapján a 7-8 óra közötti teherautó behajtásokra.  

- Két ízben is tárgyalt Délegyháza polgármesterével, de erről egy napirendi pontban 
részletesebben fog beszélni. 

- Két megbeszélése volt a Református Egyház Gondnokával és a Tiszteletes úrral, mely 
kapcsán a kert átadásáról tárgyaltak, de most sem tudtak jó megoldást találni. A mai 
napon az eredmény az, hogy nem alkalmas az út a belső területrészek feltárására. Új 
megoldáson gondolkodnak, amit újra a Testület elé fognak hozni. 
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- Felsőlajoson volt Országos Vidékfejlesztési konferencián, kiderült, hogy minisztériumi 
szinten is feszegetik a működési költségek emelésének szükségességét, ami a 
vidékfejlesztői szakemberek megtartását eredményezhetné.  

- Megpróbálnak minden pályázathoz kapcsolódó információt elérni, legutóbb a Várépítő 
pályázat megbeszélésén voltak, amivel a Kazinczy iskola katolikus szárnyának 
tetőszerkezetét szeretnék felújítani.  

- Bálint Ferencnével volt szintén megbeszélése, ahol a nyomdák versenyeztetéséhez 
pontosították az előírási feltételeket.  

- Takta Osi céggel volt megbeszélése, hogy mit tegyenek a megvalósítani kívánt 
szennyvíztisztítóval kapcsolatban. A Nemzeti Programiroda fogja az ilyen típusú 
pályázatokat megírni, közbeszereztetni és megvalósítani. 

- Katasztrófavédelmi verseny volt megrendezve, ahol a Bugyi csapat szép helyezést ért 
el.  

- Kifizetésre került a Március 15-e tér felújítása során lehívott támogatási összeg.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Körkép újság nyomdai munkáinak 
bekéréséhez lejárt a határidő, melynek oka, hogy március 30-án érkezett meg az írásos 
feltételre vonatkozó előírás.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

62/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 

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

 

13. Igazgatói álláshelyre érkezett pályázat véleményezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Józsa László képviselő: Az álláshelyre egy pályázat érkezett, melyet a bizottság megtárgyalt 
és az elhangzottak alapján Németh István Mihálynét javasolják az állásra. Az anyag 
elolvasása után mindenki véleménye az volt, hogy a pályázó reális célokat tűzött ki, az adódó 
problémát felismeri és jól orvosolja.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a véleményezéséről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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63/2015. (IV.09.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC. törvény 83.§ (4) 
bekezdése h) pontjában foglalt véleményezési jogkörében 
eljárva az alábbi véleményt alakítja ki:  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

Németh Mihály Istvánné 
 
Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményvezetői (magasabb vezetői 
megbízás) pályázatát megismerte, melynek alapján 
intézményvezetői (magasabb vezetői) megbízását  

támogatja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a véleményt a fenntartó felé jutassa el. 
 
Felelős: azonnal 
Határidő: 15 nap 
 
 

14. Térfigyelő kamerára érkezett ajánlat 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A Templom utcában már felszerelt kamerát 180.000.- Ft 
+ ÁFA összegért vállalta egy cég, hogy üzembe helyezi, így a Posta és a Templom közötti 
terület megfigyelésére is lehetőség nyílik.  
Ezúton tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Kossuth Lajos utcára és a Teleki utcára felszerelt 
kamerák alapján június hónaptól bünteti a rendőrség a gyorshajtókat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a térfigyelő rendszerről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

64/2015.(IV.09.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a településközpontban Templom 
utca megfigyelésére térfigyelő kamera kiépítését  
180.000,-Ft+Áfa áron   megrendeli a Hiteles Kft (2300 
Ráckeve, Liliom u. 4.)-től.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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15. Orvosi ügyeleti szerződés meghosszabbítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Somogyi Béla polgármester: Mivel a közbeszerzés kapcsán úgy döntött a Testület, hogy a 
jelenlegi MorrowMedical Zrt.-vel köti meg újra az orvosi feladatellátásra a szerződést, nem 
lesz változás az ellátásban, így nincs szükség engedélyezési eljárás és finanszírozási szerződés 
megkötésére. A napirendet nem kell tárgyalni, az levételre kerül.  
 
Az indokolást a Testület tudomásul vette, azzal mindenki egyetértett.  

 
 
 

16. Egyebek 
 

- Óvoda alapító okirat módosítása 
 
 

Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Ismét levél érkezett a Magyar 
Államkincstárból és kérik, hogy az óvoda három csoportjára lebontott telephelyenkénti 
létszámot adják meg, nem elegendő az összesítő. Kérik továbbá az óvoda nevének 
módosítását, mivel napköziotthonos óvoda 3200 lehet az országban, nem tudják 
beazonosítani. Kérik, hogy olyan névvel lássák el, ami egyedileg beazonosítható.  

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

65/2015.(IV.09.) Kt. 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. április 20. 
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1. melléklet 

 
Okirat száma: 1749-2/2015. 

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 …………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: 

 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. A 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat - vállalkozási tevékenységről 

rendelkező – 13. pontja,  mely az új Alapító Okirat 4.6 pontjában szerepelne, 

elhagyásra kerül. 

 

4. A 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat  10. pontjában szereplő 

szövegrész - mely az új okirat 6.2.3 pontja alatt szerepel - az alábbi szöveg lép: 

(A köznevelési intézmény…) 

„6.2.3 gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az éves költségvetését Bugyi 

Nagyközség Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az intézmény vezetője a saját kiemelt 

előirányzatai között az eredeti előirányzatok 10 % mértékéig átcsoportosítást hajthat 

végre, azonban az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások 

előirányzatának növelésére. A személyi juttatások előirányzatának növelése csak a 
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Képviselő-testület engedélyével történhet. A 10 % mértéket meghaladó előirányzat-

módosítás a Képviselő-testület engedélyével történhet.” 

5. 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat 6. pontjában szereplő szövegrész - 

mely az új Alapító Okirat 6.3. pontjába szerepel –helyébe az alábbi szövegrész lép : 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, 
tanulólétszám a köznevelési intézmény  
6.3.1. székhelyén: 175 fő 
telephelyein: 2347 Bugyi Sport u. 1.                    75 fő 
                      2347 Bugyi Jókai u. 11.                   50 fő 
                      2347Bugyi Széchenyi tér 13.           50 fő „ 
 

6. A 2013. december 2. napján kiadott Alapító Okirat 1.  pontjában „A költségvetési 

szerv neve” helyébe szereplő – mely az új Alapító Okirat 1.1 pontjába szerepel – a 

következő szövegrész lép: 

 
„1.1 A költségvetési szerv  

1.1.1 megnevezése: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda „ 
 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 

alkalmazni. 

 

Kelt: Bugyi, 2015. április 9. 

 

 

- Útépítés lehetőségéről döntés 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkereste dr. Riebl Andtal Délegyháza polgármestere, hogy 
hangár melletti földutat, mely a Délegyházával összekötő út, javítsák meg mart aszfalttal, a 
horgászok, üdülők és a turisták kiszolgálása érdekében. Öt méter széles és 160 méter hosszú, 
kb. 800-1000 m2 területet érint. Kértek a Virabel Kft.-től árajánlatot, melyben 2.300.- Ft/m2 

áron, 25 cm vastag burkolatot építenek. Az árat megfelelőnek tartja és úgy gondolja, hogy 
50-50 % összegben osszák meg a költségeit a két önkormányzat között.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az út mart aszfalttal történő 

burkolásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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66/2015. (IV.09.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Délegyházát Bugyi 
községgel összekötő (01279/2 hrsz.-ú) utat szilárd, 
mart aszfaltos burkolattal látja el.  
Az út építésével a Virabel Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft.-t Cím: 2335 Taksony, Szent Imre út 8. szám alatti 
céget bízza meg 2.300.- Ft/m2 + ÁFA áron.  
Az építés költségeit Bugyi község és Délegyháza 
Önkormányzatai 50-50 % arányban vállalják.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester,  
Határidő: 2015. április 20. 

 
 

- Utcai szeméttárolókról 
 
Molnár Tibor képviselő: Észrevételezte, hogy a TEFÜSZ dolgozói a buszmegállókba fekete 
dróthálóból készített szeméttárolókat helyeztek ki, amely nem illik a környezetbe a barna 
színű fa megállókhoz. Úgy gondolja, ha már pénzt adnak érte, akkor esztétikusabb megoldást 
kell találni, és a takarítását is könnyebbé kell tenni, mint ahogy ezt a hálós kukát üríteni 
lehet.  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen megoldható a környezetbe illő tárolók 
kihelyezése, de a tartósságot is figyelembe kell venni, mert az újonnan kihelyezett kukákat 
rövid időn belül tönkreteszik.  
 

Napirenden kívül 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy május 09-én lesz a településen a 
lomtalanítás. Annyiban lesz változás a megszokotthoz képest, hogy a lakosságnak időpontot 
kell egyeztetni a szolgáltatóval és a hulladékszállítási napon házhoz fog menni a gyűjtő. Ezzel 
a lomizást szeretnék megelőzni.  
 
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 


