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

2017. június 08-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, Szabó Gábor László, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

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

Karcagi Zoltán – helyi lakos 
Karcagi Zoltánné – helyi lakos 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, a napirendekhez meghívott vendégeket, majd megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 7 fő jelen van, Molnár Tibor és Rácz Zsolt 
nem tud részt venni az ülésen.   
Ezt követően a Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést 
intézett a testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék 
meg.  
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó az Egyebekben szeretne a Játszótérről tárgyalni. 
A Polgármester úr szintén az Egyebekben szeretné tárgyalni a Sport Egyesület részére 
előfinanszírozás a Sportcsarnok építési munkálataihoz. Ezt követően szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 
 

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

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 
negyedévi előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. 
negyedévi teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelőnél befektetett szabad pénzeszköz 
kezeléséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Égetőhegyi út felújítása, súlykorlátozás feloldása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Területvásárlási kérelem (Karcagi Zoltán) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Előterjesztés a családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011 (II.15.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Árajánlatok ismertetése energia megtakarítási terv készítésére  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

9. DIGI Kft bérleti ajánlata bázisállomás létesítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Kérelem táboroztatási támogatáshoz  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Kérelem kedvezményes telekvásárláshoz  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Támogatás szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Erőgép vásárláshoz árajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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14. Döntés a „Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási területén központi 
orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

15. Bugyi, Széchenyi tér 5. - 1284/5/A/12. hrsz. ingatlan értékbecslésének ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

16. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

17. Döntéshozatal a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület működéséhez és 
fenntartásához szükséges működési költségekről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

18. Egyebek 
- Játszótér  
- Sport Egyesület részére előfinanszírozás a Sportcsarnok építési munkálataihoz 
 

ZÁRT ÜLÉS 
 

19. Személyi ügy – Bálint Dezsőné 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
 
 
 

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 
 
 

A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Az elmúlt időszak nagy része operatív munkával telt. A Sportcsarnok építése sok 
munkát igényel. A sportpadló kiváltása jobbra és olcsóbbra munkaigényes, eddig 
öt tárgyalás volt. A betervezett 23 millió forint helyett, 26 millió forint összegben 
kaptak árajánlatot, amelyet mára 20 millió forintra sikerült lealkudni. Ez a 
sportpadló élsportra alkalmas és védi az izületeket. A LED világításban a olcsóbb 
kivitelezést szeretnék megvalósítani, ennek érdekében Siófokra fog menni és egy 
cégnek a világítástechnikai termékeit fogja megtekinteni. Jártak Répcelakon és 
Martonvásáron, ahol szintén Sportcsarnokokat tekintettek meg.  
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- Kerttervezésre négy cégtől kértek ajánlatot, amelyek közül kettőnek 
kapacitáshiánya van. Azt megtudták, hogy a növényeket szeptemberben érdemes 
telepíteni, így a csarnok átadásakor nem lesznek elültetve a növények, csak 
tereprendezés fog történni. 

- Taggyűléseken vett részt, először Gyálon, majd Dabason. A Viziközmű Társulattal 
kapcsolatban tartott a tagoknak közgyűlést, majd a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesületnek is volt közgyűlése. 

- Felsőványon lesz rendezvény szombaton, amihez a szervezők kérték az 
Önkormányzat segítségét és támogatását. Víz és villany kiépítésével segítenek, 
továbbá mobil mosdókat, a gyerekeknek játékot és légvárat bérel az 
Önkormányzat.  
 

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: 
 

108/2017. (05.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri-, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendet, a tagok 
elfogadásra javasolják a módosításról szóló rendelet-tervezetet.  
 
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  szóló rendelet-
tervezetet, majd megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az 8/2017. (V.09.) sz. 
önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat 2017. költségvetéséről szóló 3/2017. 
(II.13.) sz. rendelet módosításáról  
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. negyedévi teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testületnek 
az első negyedévi teljesítésről szóló határozatot.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a teljesítés 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

109/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének március 31-i teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelőnél befektetett szabad 
pénzeszköz kezeléséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy a lekötött pénzeszköz értéke a 
vállalkozásnak megfelelően alakult. Az adatok olvashatók az előterjesztésben. 
 
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: 
 

110/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Generali Alapkezelőnél elhelyezett 
portfólióról szóló tájékoztatást elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Égetőhegyi út felújítása, súlykorlátozás feloldása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A teherautók számára az elkerülő út megépítése jelentené a 
megoldást ahhoz, hogy a településről ki tudják zárni a teherautókat. Ennek érdekében, amíg 
az elkerülő út nem épül meg, a 028 hrsz.-ú önkormányzati utat felújítják olyan mértékben, 
hogy a 7.5 T feletti Hunland gépek Szűcs Ráda – Szőke tanya közötti távolságot meg tudják 
tenni abban az időszakban is, amikor a településen teljes behajtási tilalom van. 
Természetesen ehhez a korlátozást fel kell oldani és annak a naponként 5-7 közlekedő 
gépnek a behajtását lehetővé tenni, amely a két telephely között dolgozik.  
Jó hírként ismerteti, hogy Millián Anna megkereste, mert a NIF érdeklődött a Magyar 
Közútnál azokról az útprojektekről, amelyek már elő vannak készítve építéshez. Ennek 
kapcsán talán lehetőség nyílik az elkerülő út II. szakaszának terveit beadni a 2028-ig tartó 
útépítési tervekhez. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az útfelújításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

111/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy felújítja a 028 
hrsz.-ú Bugyi-Dabas és a Bugyi-Kunpeszér utakat összekötő 
mezőgazdasági utat (Égetőhegyi út). 
 
A felújítás műszaki tartalma:   
3 méter szélességig szilárd útburkolat és más 1.5-1.5 méter 
kétoldali padka készítése az alábbi minta keresztszelvényezéssel. 

• 20 cm fagyvédő réteg 

• 30 cm M80 zúzott kavics 

• 5 cm mart aszfalt 

• 6 cm AC11 kötőaszfalt 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  

• a meghatározott műszaki tartalomra kivitelezőktől kérjen 
árajánlatot,  

• az árajánlatok ismeretében a legkedvezőbb ajánlattevővel 
20.000.000 Ft+Áfa összeg erejéig a kivitelezési szerződést 
megkösse. 

3.) A 20.000.000,-Ft+Áfa összeget a Képviselő-testület a 2017 évi 
költségvetés tartalék terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a súlykorlátozáshoz kiegészítő tábla 
elhelyezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
kezdeményezi a Magyar közút Kht-nál a kezelésében lévő  

• 5202 jelű Bugyi-Dabas országos közúton érvényben lévő 6 t 
súlykorlátozás 

• 5206 jelű Bugyi-Kunpeszér országos közúton érvényben lévő 
7,5 t súlykorlátozás 
„kivétel engedéllyel” kiegészítő tábla kihelyezését.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Magyar 
Közútnál történő egyeztetésre.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

6. Területvásárlási kérelem (Karcagi Zoltán) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésre eljött a kérelmező és ismertette a 
területhasznosítás célját. Az ár kapcsán kiderült, hogy a vevők az ÁFÁ-ra nem gondoltak, de 
végül elfogadták a Testület által javasolt értékesítési árat. 
 
Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy a határozati javaslatot kiegészítette egy ponttal, 
amelyben előírás, hogy a zajvédelem miatt a területet betonelemes kerítéssel körbe kell 
keríteni.  
 
Józsa László képviselő: Olvasta a kérelemben, hogy tűzi-víztározót kíván építeni a területre. 
Ennek megépítését előírja valamilyen jogszabály? 
 
Szatmári Attila jegyző: Igen, meghatározott méretű építmény esetében kötelező víztározót 
építeni. A kérelmező a levelében megfogalmazta, hogy a vállalkozásához tűzi váztározót 
kíván építeni, mert az építmény nagysága meghaladja az 500 m2-t. Amennyiben a 
vízszolgáltató nyilatkozik a katasztrófavédelem felé, hogy a tűz esetén biztosítani tudja azt a 
mennyiségű vizet, amely előírás, akkor nincs szükség víztározóra. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az értékesítésről  
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
113/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Karcagi Zoltán és Karcagi Zoltánné Bugyi, 
Sári u. 7 szám alatti lakosok részére a Bugyi 2201 
hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 3000 m2 területet 
2.000 Ft+Áfa/m2 áron értékesíti. 
 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a fenti tartalommal a szerződést 
és azzal összefüggő okiratokat aláírja. 

 
3) A területen kizárólag a kérelemben foglalt célok 

valósíthatóak meg. lakók nyugalma érdekében a 
területet betonelemes kerítéssel kell körülvenni.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 45 nap 

 
 
 

7. Előterjesztés a családi események szolgáltatási díjairól szóló 3/2011 
(II.15.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: A Kormányhivatal észrevétele alapján szükséges a rendeletet 
módosítani, tartalmilag az előírások 90 %-át tartalmazza a hatályos rendelet, de a bevezető 
részt a jogszabályváltozás miatt kellett módosítani, a tartalmi részt pedig a szolgáltatás ÁFA 
mentessége miatt kellett módosítani. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  szóló rendelet-tervezetet, majd 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta az 9/2017. (V.09.) 
sz. önkormányzati rendeletét a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól és díjairól 
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8. Árajánlatok ismertetése energia megtakarítási terv készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Az intézkedési terv elkészítéséhez az intézmények felsorolását 
kiegészítették – a bizottsági ülésen elhangzottak alapján – a fogorvosi rendelő és központi 
orvosi ügyelet épületével.  
Az intézkedési terv elkészítésére a bizottság javaslata az volt, hogy a legolcsóbb ajánlatot 
tévő céget bízzák meg.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

114/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete valamennyi intézményére energia 
megtakarítási intézkedési terv készítésére a 
Nádas Energetikai Kft cégnév, székhely) 
Budapest Margó T. u. 274-276., adószám: 
24824734-2-43 ajánlatát elfogadja. A Testület 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a 674.000,-Ft+Áfa vállalkozási díjjal a 
szerződést megkösse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó mb. 
pénzügyi vezető           

 

9. DIGI Kft bérleti ajánlata bázisállomás létesítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábbi döntés alapján adótorony állításához felajánlottak a 
DIGI-nek négy lehetséges helyszínt adótorony állításhoz. Szakembereik bemérték a 
helyszíneket és megállapították, hogy a temető előtti terület megfelel az adótoronyhoz. 
Ártárgyalás még nem volt, de még korábban a DIGI Kft.-től 800.000.- Ft+ÁFA/évre szóló 
ajánlatot kaptak. Két helyszínt most vizsgálnak, hogy az adótorony statikailag megfelel-e 
újabb antenna-állításhoz.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy 1.100.000.- Ft+ÁFA/év árat kell kérni, kevésnek 
tartja a 800.000.- Ft-ot. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 1.100.000 Ft 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

4.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
(1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-
667975, adószám: 12175136-2-44,bázisállomás 
létesítésére vonatkozóan - előterjesztés mellékletében 

térképen jelölt - 372 hrsz.-ú területen a bázisállomás 
létesítésére a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  

5.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a 372 hrsz.-ból 200 m2 területre bázisállomás 
létesítésére a mellékelt bérleti szerződés alapján 
1.100.000,-FT+Áfa bérleti díjjal a DIGI Kft-vel a bérleti 
szerződést megkösse. 
 
 Határidő:  azonnal       
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 

10. Kérelem táboroztatási támogatáshoz 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismét megkereste a Kosovics gyermekek édesanyja a 
Testületet, hogy támogassák a két gyermekük nyári birkózó táboroztatását. AZ ESMTK 
szervezi, a támogatást is sport egyesületen keresztül adják. A gyerekek tehetségesek, sok 
eredményt értek el, korábban elmentek és megnézték a tábort és az ott sportoló 
gyermekeket.  
A bizottság javasolta, hogy támogassák a két gyereket. 
 
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: 
 

116/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete 80.000.- Ft támogatást 
nyújt az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző 
Kör Birkózó Szakosztály részére (Kosovics 
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Ádám és Kosovics Márton) birkózók nyári 
edzőtáborának finanszírozása céljára.  
   
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
aláírja.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 
 

11. Kérelem kedvezményes telekvásárláshoz 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A Testület rendelete megfogalmazta, hogy azért nyújtott a helyi 
lakosoknak kedvezményes telekvásárlási lehetőséget, hogy helyben tartsák a fiatalokat. A 
mai helyzetben azért kell támogatni a fiatalokat, hogy más településről is jöjjön munkaerő, 
és azok a helyben dolgozók is maradjanak Bugyi községben. Szükség van a fiatalokra, ne 
öregedő település legyen. Az Önkormányzatnak jelenleg egy db építési telke van, majd csak a 
közművesítést követően fog bővülni az értékesíthető telkek száma.  
 
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: 
 

117/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Szilágyi Zsolt és Szilágyi – Mics Dorottya önkormányzati 
tulajdonú építési telekre vonatkozó kérelmét megtárgyalta.  
 

2) A Képviselő-testület felmentést ad a 23/2005. (IX.19.) sz. 
rendelet 1. §. 1. bek. a) pontja alól Szilágyi Zsolt és Szilágyi 
– Mics Dorottya részére a 2104/4 Hrsz. (1068 m2) 
közművesített ingatlan 2.700,-Ft+Áfa/m2 kedvezményes 
áron történő megvásárlásához.  
 

3) A Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú építési 
telkek értékesítéséről 23/2005 (IX.19.) számú rendelet 3. §-
ában foglalt feltételeket előírja.  
 

4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
fenti jogügylettel kapcsolatos okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: 30 nap 
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12. Támogatás szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A táboroztatás vezetőjeként elmondja, hogy nagyon kevés 
gyermek jelentkezett a nyári révfülöpi üdülőtáborra. A 33.000.- Ft nem nagy összeg, mégis 
sok szülő van, aki nem tudja ezt az összeget vállalni. Felvetődött, ha az Önkormányzat 
megsegíti azokat a családokat, akik szociálisan rászorulnak a támogatásra, akkor több gyerek 
eljuthat a táborba. Az igényfelmérést még nem végezte el, egyelőre 15 főben gondolkodtak.  
 
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető: A 2017. évi költségvetésben elkülönített 
jelenlegi keret 18 főre engedi az emelést. Amennyiben az igény ennél több lenne, akkor 40 
gyerek esetén a keretet 300 ezer forinttal meg kell emelni.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Véleménye szerint, annak érdekében, hogy a gyerekek el is 
menjenek a táborba, ne csak jelentkezzenek, egy 10 %-os önerő kifizetését meg kell 
határozni a szülők felé. Ezt az összeget minden család ki tudja fizetni, ez nem jelent anyagi 
problémát a szülőknek.  
 
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: 
 

118/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2017 évi táboroztatásához az 
Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében elkülönített 
1.000.000.-. Ft a szociálisan rászoruló 
gyermekek részére az igényfelmérést 
követően megemeli 1.300.000.- forintra.  

2. A táborba jelentkezés feltétele, hogy a 
szülők részéről 10 %-os önrész 
megfizetését kell biztosítani. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2017. augusztus 
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13. Erőgép vásárláshoz árajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy egy szakmai személyekből álló csoport 
körbejárta és felmérte azokat a kerti munkákat, amelyeket a TEFÜSZ dolgozói végeznek, 
majd felmérte a lehetőségeket a gépvásárlásra, több helyen jártak és több gépet 
megtekintettek. Több kérdés felvetődött, azt a típusú munkát, amit az Önkormányzatnak kell 
csinálni, milyen géppel lehetne ideálisan elvégezni. A mérlegeléseket követően azt a 
bemutató traktort és rézsűkaszát választották, amelyik az előterjesztésben olvasható. Ehhez 
a korábbi döntést módosítani szükséges és a gépvásárlásra elkülönített 15 millió forintos 
keretet 1 millió forinttal meg kell emelni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a traktorvásárlásról  
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

119/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az erőgép-vásárlásra 
elkülönített 15 millió forintot 16.000.000 forintra 
megemeli és ekkora összeg erejéig megvásárolja a 
Deutz-Fahr 420 GS típusú erőgépet és a BERFALK BM 
432 rézsűkaszát. 
  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az adás-vételi szerződést aláírja.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 

 

14. Döntés a „Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási 
területén központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Négy szolgáltatót szólítottak meg, de csak egytől érkezett 
ajánlat, amelyet érvényesnek kell tekintetni.  
Az árat magasnak tartja, 15 %-kal magasabb, mint a jelenlegi, de nincs több jelentkező, nem 
tudnak választani, el kell fogadni.  
 
Szatmári Attila jegyző: Amennyiben érvénytelenítik, újabb közbeszerzést kell kiírni, a 
jelenlegi szolgáltatóval pedig június végén lejár a szerződés. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
eredményesnek minősítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
„Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási 
területén központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban eredményesnek minősíti, s a 
nyertesnek az alábbi ajánlatot érvényesnek minősíti: 
 
Morrow Medical Zrt., 1131 Budapest Topolya u. 4-8. 
ASZ: 14996924-2-41 
 

MEGNEVEZÉS AJÁNLAT 

1. részszempont: Ajánlattételi felhívás III.1.3 M2. 
alpontjában bemutatott ügyeletvezető szakorvos 
alkalmassági követelményen felüli többlet 
gyakorlata (tapasztalata) hónap mértékegységben.  

64 hónap 

2. részszempont: Nettó ajánlati ár: 
Ft/hónap (Az ajánlati ár tartalmazza 
a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő által biztosított 
finanszírozást is) 

2.198.000 Ft/hónap +ÁFA 

 
Indoklás: fent nevezett ajánlattevő megfelelő módon igazolta 
pénzügyi-gazdasági, valamint a műszaki-szakmai alkalmasságát, 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az 
ajánlattétel tartalmi feltételeinek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a nyertes kihirdetéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  

121/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Megbízási 
szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási területén központi orvosi 
és gyermekorvosi ügyelet ellátására” tárgyú közbeszerzési eljárást 
eredményesnek minősíti, s a nyertesnek az alábbi ajánlattevőt hirdeti 
ki: 
Morrow Medical Zrt., 1131 Budapest Topolya u. 4-8. 
ASZ: 14996924-2-41 
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MEGNEVEZÉS AJÁNLAT 

1. részszempont: Ajánlattételi felhívás III.1.3 
M2. alpontjában bemutatott ügyeletvezető 
szakorvos alkalmassági követelményen felüli 
többlet gyakorlata (tapasztalata) hónap 
mértékegységben.  

64 hónap 

2. részszempont: Nettó ajánlati ár: Ft/hónap 
(Az ajánlati ár tartalmazza a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által 
biztosított finanszírozást is) 

2.198.000 Ft/hónap + ÁFA 

 
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes ajánlat érte el a 
legmagasabb értékelési pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú 
ajánlat. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az Írásbeli összegezés kiküldésére 
(eredmény kihirdetésre) és a szerződések megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

15. Bugyi, Széchenyi tér 5. - 1284/5/A/12. hrsz. ingatlan értékbecslésének 
ismertetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Megérkezett a 01284/5/A/12 hrsz.-ú önkormányzati lakáshoz az 
értékbecslés, amely 5.6 millió forintra érkezett, így a vevő 6 millió forintos ajánlatát 
elfogadják vételi árnak. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ingatlan 
értékesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a bugyi 01284/5/A/12 hrsz.-ú 52 mÍ 
nagyságú önkormányzati tulajdonú lakásra készített 
értékbecslést  megismerte.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az értékbecslés ismeretében úgy dönt, 
hogy az önkormányzati tulajdonú bugyi 
01284/5/A/12 hrsz.-ú 52 m2 nagyságú 
önkormányzati tulajdonú lakást eladja Gál Andrea 
és Markó Ferenc részére 6.000.000,-Ft vételárért. 
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3)  A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
érintett ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést 
megkösse.  
 
Határidő: 30 nap  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

16. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Jogszabály szerint 2017 évben kell a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálni, amelyet tavaly év elején fogadtak el. A Program öt 
évre szól, amit kétévente kell felülvizsgálni. Mivel a két év még nem telt el, javasolja, hogy a 
jelenlegi tartalommal tartsák fenn a Programot. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Program 
fenntartásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, 
hogy a 140/2013. (VI.28.) Kt. határozattal 
elfogadott és a 27/2016. (II. 11.) Kt. 
határozattal felülvizsgált Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a továbbiakban is 
fenntartja. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 

17. Döntéshozatal a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
működéséhez és fenntartásához szükséges működési költségekről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Az Egyesület utófinanszírozottan működik, ezért kérik a 
testületektől a működéshez szükséges anyagi fedezethez a készfizető kezességvállalást. 50 
millió forint működési előleget szeretnének felvenni, amiből a 21.8 millió forint hitelt 
visszafizetnének a banknak. A garanciavállaláshoz szükséges készfizető kezességet 
településlétszám arányosan osztottak szét. Bugyi községet ez az összeg 3 045 759.- forinttal 
érinti. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kezességvállalásról  
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

124/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 

Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, 

egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2017. május 

17-i Közgyűlésén hozott 11./2017.05.17. sz. Közgyűlési  

határozatával,  - mely szerint a 2014-2020 közötti EMVA működési 

időszakban  az Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott 

bankgarancia mellett Támogatási Előleg  igénybevételével működteti 

a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési  Egyesületet, és az  50 000 000 

Ft összegű előleg fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 

3 045 759  forint készfizető kezességet vállal.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

18. Egyebek 
 

- Játszótér 
 

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Ebben a nyári meleg időszakban a gyerekeket nem 
tudják a szülők kivinni a játszótérre, mert nagyon meleg van és a játékok körül nincs árnyék, 
mert nincs egy fa sem. Javasolja, hogy ültessenek gyorsan növekedő fákat a játszótér köré, 
ami a kisgyermekeket védi a napsugárzástól. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az ültetéskor figyelembe kell venni, hogy a gyökerek ne tegyék 
tönkre az alépítményt, a lombja meg az elektromos vezetékeket. Kéri, hogy írásban tegyen 
ajánlatot a fajtákra, a darabszámra és az ültetés pontos helyszínére egyaránt, ezt követően 
konténeres fákat fog az Önkormányzat vásárolni.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: A lánya - mint kertészmérnök-, a lombkőris és a 
nyárfa fajokat javasolja ültetni, de természetesen írásban is be fogja terjeszteni.  

 
- Sport Egyesület részére előfinanszírozás a Sportcsarnok építési 

munkálataihoz 
 
Somogyi Béla polgármester: Az összes dokumentációjával együtt beadták kifizetésre az első 
részszámlát az Emberi Erőforrások Minisztériumához, ahonnan egy hét után visszajeleztek, 
hogy nincs kifizetve a számla. Először ki kell fizetni az Egyesületnek, majd ezt követően kapja 
meg a kézilabda szövetségen keresztül a TAO támogatást, mivel utófinanszírozott a pályázat. 
Két lehetőséget tud elképzelni a kifizetésére. Egyik, hogy a Sport Egyesület hitelt vesz fel, 
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amihez az Önkormányzat készfizető kezességet vállal, vagy az Önkormányzat felszabadítja a 
pénzét és megelőlegezi a költségek összegét, majd az Egyesület a támogatás kifizetését 
követően visszafizeti azt az Önkormányzatnak. Jelenleg az Önkormányzat 2 %-os 
kamathozamot tud realizálni, amennyiben az Egyesület hitelt vesz fel, annak sokkal 
magasabb hitelkamata lesz, mint amekkora kamatösszegtől elesik az Önkormányzat.  
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint az Önkormányzatnak kellene megelőlegezni a 
számla összegét, hogy a hitelkamat miatt ne legyen magasabb kiadása az Egyesületnek. 
 
Csizmadi László képviselő: Neki is az a véleménye, hogy ha az Önkormányzatnak van pénze, 
akkor inkább fizesse ki az első részszámlát.  
 
Somogyi Béla polgármester: 30 millió forintot már előlegként átadtak az Egyesületnek, így a 
167 millió forint előlegből a fennmaradó összeget adnák át közvetlen folyósítással.  
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az építéssel 
összefüggő önerő kifizetésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2017.(VI.08.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Bugyi Sport Egyesület részére a Sportcsarnok 

építésével összefüggő első részszámla kifizetésre átad 

132.510.710.- forint pénzösszeget a következők alapján: 

- 30 %-át, azaz 39.753.213 Ft-ot a 2017 évi költségvetés 
„Bugyi SE önrész Sportcsarnok építési támogatási keretből”. 
-  70 %-át, azaz 92.757.497 Ft-ot visszafizetési 

kötelezettséggel átadat felhalmozási célú támogatásként.  
A 70 %-os támogatást a 2017. évi költségvetés terhére vállalja. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
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 


