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

2017. március 09-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, Molnár Tibor, 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 

 Bodnár Sándorné - óvodavezető 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 
mind a 9 fő jelen van.   
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.  
A Polgármester úr megállapítja, hogy új napirend felvételét senki nem kérte, majd ezt 
követően szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 9 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. Polgármesteri Hivatal 2016 évi beszámolója 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
   

3. 2017 évi teljesítményértékelési célok elfogadása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
4. 2017 évi közbeszerzési terv elfogadása 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
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5. 2017 évi igazgatási szünet elrendelése 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

6. Orvosi ügyelet közbeszerzésének elindítása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 

7. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Területvásárlási kérelem (Sári út) 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

9. Közmeghallgatás előkészítése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Tüdőszűrő vizsgálat költségeinek átvállalása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Értékbecslés ismertetése COOP ABC tulajdoni részére 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Tájékoztató helyi adókról 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13.  Egyebek  
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Napirend tárgyalása 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Megvásárolta az Önkormányzat a Testület korábbi döntésének megfelelően 2.5 millió 
Ft+ ÁFA összegért a TEFÜSZ részére a dupla fülkés kisteherautót. Autószerelő 
megvizsgálta az autót, az jó állapotban van, de alvázvédelemre szükség van, keresik a 
céget, aki elvégzi a munkát.  

- Három építkezés folyik az Önkormányzatnál, amelyek körül sok munka van. A 
Sportcsarnok építése közben több apró hiba derül ki. Ilyen a csapadékvíz lassú 
elszivárgása a területről, ami lassítja a munkát. Az építés végét szeptember végére 
tervezik.  

- Elkészült az ’56-os emlékmű magja. Az utcán a járdát újra lerakták, továbbá elkészült 
az emlékműhöz vezető járda is. Várják a kerttervezőt, amihez elkészült a 
költségvetés, a kivitelező hamarosan elkezdi a munkát. Azt már most lehet tudni, 
hogy a tervezett költségvetésbe nem férnek bele, a kőműves munka 850 ezer forint + 
ÁFA, amelyhez minden anyagot az Önkormányzat vásárolt meg, de még nincsenek 
leszámlázva. Jelentős tétel a bruttó 3 millió forintos kert, aminek az automata 
öntözőrendszer, továbbá a gyepszőnyeg és a 310 db növény telepítése is megnöveli a 
költségvetését. A Testület elé pontos elszámolást fognak hozni.  
A szobor átadására március 31-én kerül sor ünnepélyes keretek között.  

- Az ABC parkolójának építése körül is vannak kisebb változások, de a munka a terv 
szerint halad. Körülbelül két hét múlva készül el.  

- A Délegyházára vezető út aszfaltozásához engedélyeztetni kell az útépítést, a 
tulajdonosokkal megtörténtek a megegyezések, jelenleg a változási vázrajz készül. A 
szakhatóságok hozzájáruló határozatai megérkeztek.  

- Az elkerülő út tervei az környezetvédelmi engedélyező hatóságnál van, a régészet 
négy kutatandó területet jelölt meg. A kutatás díját törvény szabályozza, amit ki kell 
majd fizetni az Önkormányzatnak.  

- Az Önkormányzat nem adta meg a szándéknyilatkozatát a hulladékgazdálkodási 
társulás dél pest megyei régióhoz történő csatlakozáshoz, mert a csatlakozási 
szerződés tervezet több pontjában törvényellenes. Jövő hétre újabb társulási ülést 
hívtak össze az új területfelosztás érdekében.  

- Több megbeszélés volt az ASP pályázat beadásával kapcsolatban. 
- A Kertváros Családsegítő Szolgálat dolgozói a közalkalmazotti tanácson keresztül 

tárgyalást kezdeményeztek a fenntartókkal, akik főbb pontokat munkajogi és 
pénzügyi területen érintettek. Kiderült, hogy a gondozók nagyobb része magasabb 
besorolásban dolgozott, majd visszaállítottták őket, így a decemberi hónapban 
kevesebb bért kaptak. Ez összességében egy hónapot érintett, de jogász részvételével 
folyik tovább a felülvizsgálat.  

- Értekezlet volt a Révfülöpi tábor fenntartásával kapcsolatban, továbbá jóváhagyták a 
településeket érintő támogatási összegeket. Tájékoztatták a Polgármestereket, hogy 
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a pénzből fejlesztések lesznek, a sportpályát és az udvart fogják elkészíttetni. Pozitív 
hírként elmondható, hogy az elmúlt két évben nőtt a tábor látogatottsága, ami a 
felújításnak is köszönhető. A táborozás ez évi díja nem fog változni, továbbra is 33 
ezer forint lesz a nyári táboroztatás díja. A tanárokat és felügyelőket ebben az évben 
is nettó 40 ezer forint díjazásban fogják részesíteni.  

- Országos értekezlet volt Kecskeméten a Vidékfejlesztési Egyesületekkel kapcsolatban. 
Szó esett az egyesületek nehéz helyzetéről. Jelentős eredményeket nem értek el, de a 
hibákat elismerték, Brüsszelt okolják a fennálló problémákért. A jövőben növekedni 
fog a pályázatok kiírása, a pályázati felhívásokat hamarosan elkezdik kiírni. 

- Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinál elvégezték a betervezett 
béremeléseket, elégedettek a dolgozók, megköszönték a Testületnek.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2017.(03.09.) 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. Polgármesteri Hivatal 2016 évi beszámolója 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
   
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a beszámolót, a felmerült 
kérdésekre megkapták a válaszokat.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

40/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról készült 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

3. 2017 évi teljesítményértékelési célok elfogadása 
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Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Minden évben meg kell határozni a teljesítményértékelési 
célokat, ezek fogalmazódnak meg az előterjesztésben.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
teljesítményértékelés alapjainak elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

41/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
2017. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az 
alábbiakban határozza meg: 
 

KIEMELT CÉLOK: 
 
1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 
a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- 

és bizottsági munka teljesítése.  
b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív 

teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre 
történő felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz. 

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
 
a) Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével 

kapcsolatos jogszabályok pontos alkalmazása  
b) Állami földterületek eladásával kapcsolatos jegyzői feladatok szakszerű  

végrehajtása  
c) Nemzeti Agrárkamarai állásfoglalások ellen benyújtott kifogások testület 

elé történő jogszerű döntés-előkészítő feladatok 
d) Közhiteles címnyilvántartás létrehozása, címképzés végrehajtása  
e) Kereskedelmi nyilvántartás kialakítása, annak folyamatos frissítése 
e) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok határidőre 
történő szakszerű és jogszerű ellátása. 

       f) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a 
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új 
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az 
egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói 
gyakorlat megismerésére, elsajátítására. 
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g) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése,  pontos   
végrehajtása és ellenőrzése. 

 h) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy  az önkormányzatnál 
meglévő  segélyezési lehetőségeket,  hozzájutásának feltételeit 
megismerjék. A döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra 
kerüljenek.  

 i)  A járáshoz átkerülő pénzbeni ellátások igénylésében a rászorulok segítése 
 j)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését  

ez irányú  szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel  kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb 
színvonalon tudják végezni munkájukat. 

 k) A közterület-felügyelő  munkájának segítése a jogi lehetőségek mind 
teljesebb feltárásával a  hivatal  köztisztviselői részéről.   

 
3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos 
célok 

   a) Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     
az európai uniós pályázatokra. 

  b) Bölcsőde és Szennyvíz kezelő építésével kapcsolatos feladatok kiemelt 
kezelése  

   c) Vidékfejlesztési pályázatokon sikeres pályázat benyújtásával kapcsolatos 
előkészítő munka kiemelt kezelése( Hangár út) 

  d) Ady Endre és az Erzsébet utca útfelújítási PM ÖNKORM út pályázat 
kiemelt kezelése     

e) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési 
eljárások soron kívüli ügyintézése   

f) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 
elősegítése,  a folyamatos információ-áramlás biztosítása. 

 
 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és 
pontos végrehajtása: 
 
a) 2017. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott 

feladatok költséghatékony és racionális megoldására 
b) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő 

biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.   
c) A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának emelésével, 

az  adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei. 
A kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási cselekmények 
elindítása és folyamatos figyelemmel kisérése az előirányzott adó és 
adóbevételek realizálása érdekében  

d) Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a 
pályázati támogatásokkal való elszámolás 

e) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel 
elő kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások 
megtartását   



 8 

f) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai 
támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények 
gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és 
intézmények között létrejött együttműködési megállapodás alapján  

 
g   Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi 

keretek takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének 
folyamatos ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és 
kiaknázása. 

f) Felkészülés az ASP 2.0. pályázat rendszer szakrendszereinek 
beüzemelése, migrációja, tesztelése 

 
      5)  Együttműködés erősítése  
 
 a) A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Monori 
Tankerülettel megfelelő együttműködés és kapcsolattartás kialakítása. 
 b) az önkormányzati feladatok ellátása terén 
      - A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés 
erősítése és folyamatos koordinálása. 

- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti 
szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és tevékenységük 
fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. 2017 évi közbeszerzési terv elfogadása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Elkészült a 2017 évi közbeszerzési terv, mely tartalmazza a 
közbeszerzések várható időpontjait és becsült érékét.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
2017. évi közbeszerzési tervét.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi közbeszerzési terv 42/2017. (III.09.) számú határozattal elfogadva 

 

Közbeszerzés 
tárgya 

Közbeszerzés 
megnevezése 

Közbeszerzés várható 
időpontja (hónap) 

Közbeszerzés 
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 

Eljárás 
elindításána
k tervezett 

ideje  

Teljesítés 
tervezett 

ideje 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

    

  Árubeszerzés Adásvételi 
szerződés Bugyi 
Nagyközség 
Önkormányzata 
részére a 
„Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának 
növelése” tárgyú, 
VEKOP-6-1.1-15-
PT1 
azonosítószámú 
pályázat keretében, 
bútorok 
beszerzésére 
vonatkozóan. 
 

 
 
2017. 
április 

 
 
2017. 

augusztus 

 
 
16.194.549, 

Uniós 
értékhatár 
alatti  

Hirdetmény 
nélküli 
tárgyalás 
nélküli  
Kbt. 115.§. 
alapján 
 

- Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának 
növelése pályázat 
(azonosító szám: 
VEKOP-6.1.1-15-
PT1-2016-00079 

- 2017 évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem  - 
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Építési 
beruházás 

  Bugyi 
Nagyközség 
Önkormányzata 
részére a 
„Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának 
növelése” tárgyú, 
VEKOP-6-1.1-15-
PT1 
azonosítószámú 
pályázat keretében, 
építési munkáira  

 
2017. 
május 

 

2018. 

április 

 
162.314.740 

Uniós 
értékhatár 
alatti  

Hirdetmény 
nélküli 
tárgyalás 
nélküli  
Kbt. 115.§. 
alapján 
 

- Kisgyermeket 
nevelő szülők 
munkavállalási 
aktivitásának 
növelése pályázat 
(azonosító szám: 
VEKOP-6.1.1-15-
PT1-2016-00079 

- 2017 évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem   

Építési 
beruházás 

01279/1,2 hrsz-ú út 
szilárd burkolattal 
tört.felújítása (VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 
pály. 
 

 
2017. 
május 

 

2017. 
november 
15 

96.213.278 Uniós 
értékhatár 
alatti  

Hirdetmény 
nélküli 
tárgyalás 
nélküli  
Kbt. 115.§. 
alapján 
 

 - VP6-7.2.1-
7.4.1.2-16     
pályázat 

 - 2017 évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem   

Építési 
beruházás 

Erzsébet királyné 
utca,  Ady Endre  
utca  útfelújítása 

 
2017. 
május 

2017. 
november 
15 

42.109.335 Uniós 
értékhatár 
alatti  

Hirdetmény 
nélküli 
tárgyalás 
nélküli  
Kbt. 115.§. 
alapján 
 

 -PM_ 
ONKORMUT 
_2016. pályázat 

 - 2017 évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem   

Szolgáltatás „Megbízási 
szerződés Bugyi 
Nagyközség 
közigazgatási 
területén központi 
orvosi és 
gyermekorvosi 

 
 
2017. 
március 

 
 
2019. 
május 30 

 
 
45.072.000 

Uniós 
értékhatár 
alatti 
 

Hirdetmény 
közzétételéve
l indított 
tárgyalásos 
eljárás  
 

Adott évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem   
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központi ügyelet 
ellátására” 

Építési 
beruházás 

Felsőványi 
bekötőút 
felújítása 
(01310/2 hrsz) 

2017. 
április  

2017. 
november 
30. 

45.622.170 uniós 
értékhatá
r alatti 

Hirdetmény 
nélküli 
tárgyalás 
nélküli  
Kbt. 115.§. 
alapján 
 

2017 évi 
költségvetés 

Szatmári 
Attila 

Nem   
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5. 2017 évi igazgatási szünet elrendelése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A rendelet-tervezet tartalmazza a nyári és téli igazgatási szünet 
időpontjait, amely 2017. évre összességében 14 munkanapot határoz meg.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2017. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete a 2017. évre 
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 

6. Orvosi ügyelet közbeszerzésének elindítása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a mai napon találkozott Apaj 
község polgármesterével és tárgyaltak a közös orvosi ügyeleti ellátásról. Elmondta, hogy a 
településen a mai napon döntetnek a közbeszerzési felhívásról, így már az Apaj községgel 
közös ellátás nem jöhet szóba az idő rövidsége miatt.  
Érdeklődik, hogy milyen vélemények alakultak ki korábban a közös feladatellátással 
kapcsolatban?  
Szóba jöhetne a jövőben a közös orvosi ügyelet feladat ellátás, vagy zárkózzanak el tőle? 
 
Szabó Gábor László képviselő: Ismerteti, hogy Apajnak mindig közös ügyeleti ellátása volt, 
de mindig probléma volt a kiérkezési idővel. Mivel a település lélekszáma kicsi, nem ott van 
az ügyelet tartózkodási helye, a távolság miatt későn érnek ki a címre. Többet, vagy jobbat 
várnának Bugyi községtől, mint amit korábban más települések tudtak biztosítani az 
ellátásban. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem a szolgáltatás minőségével van probléma, hanem 
anyagilag nem tudják egyedül végeztetni ezt a szolgáltatást, drága a finanszírozása. A kisebb 
településeknek több településről kell összeszedni rá a pénzt. A lakosságszámból adódóan kis 
esetszám van, de korábban a többi társtelepülés magas összeget kért Apajtól a 
feladatellátásért. A probléma Bugyi község közigazgatási területéből adódna, ami azt jelenti, 
hogy hosszan elnyúló településről van szó, és amikor az ügyelet Felsőványon van és hívás 
érkezik Apajra, akkor nagy távolságot kellene megtenni az orvosnak a két település között, 
így időre nem minden esetben érkezne meg. Nem beszélve az út minőségéről, ami szintén 
hátráltatja a kiérkezést. 



 13 

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Az OEP finanszírozás 20 ezer főre érkezik, 
alulfinanszírozottak az ügyeleti feladatot ellátók.  
 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Bugyi község Önkormányzata 1.480.000 
forintot fizet havonta. 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az orvosi 
ügyelet közbeszerzési eljárás megindításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 
 

43/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017. június 01 - 2020. 
május 31 időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása szolgáltatás megrendelésére Kbt 
113.§-a szerinti összefoglaló eljárással induló (tárgyalásos).  
közbeszerzési eljárást indít.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kedvezőbb ajánlatról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 

 
44/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017. június 01- 2020. 
május 31. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása nemzeti értékhatárt elérő Kbt 113.§-a 
szerinti összefoglaló eljárással induló (tárgyalásos). 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására 480.000,- Ft+Áfa, azaz 
Négyszáznyolcvanezer forint + Áfa fix megbízási díj 
ellenében a PANNON HUNGARICUM Kft, (Székhely: 2724 
Újlengyel  Határ út 31.)  céget bízza meg.   
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 
 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlati felhív jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadott: 
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45/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017. június 01- 2020. 
május 31. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátásra vonatkozóan a jelen 
előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást és az ajánlati 
dokumentációt jóváhagyja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 
ajánlati dokumentáció aláírására.   
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 
 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Bírálóbizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadott: 

46/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2017. június 01- 2019. 
május 30 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, 
Máthé Márk -  Pannon Hungaricum Kft  által megbízott   
közbeszerzési  szakértő 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
7. Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság támogatási kérelme 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Felhívta Délegyháza polgármesterét, mert érdeklődni szeretett 
volna az önkéntes tűzoltóság munkájáról. Megtudta, hogy Délegyháza Önkormányzatához is 
adtak be támogatási kérelmet, ahol 500 ezer és 1 millió forint között tervezik a támogatási 
összeget, akiket később fakivágási, gallyazási munkákra is elhívnak. Arról is tudomása van, 
hogy Dunavarsány több civil szerveztet is támogat, így köztük van az önkéntes tűzoltóság is. 
Bevált szokás, hogy fél évre szavaznak meg támogatást, majd megvizsgálják és áttekintik a fél 
éves munkát.  
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A vezetőjükkel történt beszélgetés után megtudta, hogy az önkéntes tűzoltóság 2016. évi 
költségvetése 3.8 millió forint volt, de vállalnak bérmunkát is.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Miért növekszik a költségvetésük 2017-ben a 2016 évhez képest?  
 
Somogyi Béla polgármester: Területet kaptak Dunavarsánytól, amelyen géptárolót 
szeretnének építeni és szeretnék majd a gépparkot lecserélni, új munkaruhákat kell venni, 
továbbá évi 1 millió forint az autók biztosítási díjai és drágák az üzemeltetési költségeik. 2017 
évben az önkénteseknek tiszteletdíjat kívánnak fizetni, mert nagyobb létszám szükséges a 
feladathoz. A 2016 évi esetszámokról kimutatásuk van, az ideit még nem tudhatják, de 
minden felajánlott összeget szívesen fogadnak.  
Ismertette a vezetőnek a helyi civil szervezetek nagyságrendi támogatásainak összegét.  
Azt is el tudja képzelni, hogy bérmunkában kiadják a Teleki út mentén lévő nagy fák 
gallyazását, amelyek benőttek az úttest felett és balesetveszélyesek a teherautósokra nézve.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Örül az ilyen és hasonló jól működő rendszereknek az 
országban, de az a véleménye, hogy az önkormányzati támogatásokra a költségvetés 
elfogadása előtt van lehetőség. Mivel ők a kérelmet ezt követően adták be, döntsenek arról, 
hogy majd jövő évben visszatérnek rá, addig pedig hívják őket bérmunkába.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ezzel csak részben ért egyet, mivel Délegyházán nem tudhatják 
a Testület elvi döntését a határidőről. Úgy gondolja, hogy bérmunkát mindenképpen adnak 
az önkéntes tűzoltóknak és hívják fel a figyelmüket a költségvetés elfogadásának 
határidejére. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tudomása van róla, hogy éppen azon a napon érkezett 
a támogatási kérelmük, amikor a februári ülésen a költségvetés elfogadásáról döntöttek, 
ezért nem került be a februári ülésre a kérelem. Véleménye szerint, amekkora összeget az 
önkéntes mentőorvosi szolgálatnak megítéltek, azt az önkéntes tűzoltóknak is ítéljék oda és 
ezen felül hívják őket bérmunkába.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A tűzoltósághoz tartozó berendezések fenntartása nem hasonlítható 
össze a mentőorvosi felszereléssel. 500 ezer forint támogatást adna részükre és bevonná 
őket a település munkájába.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy gondolja, hogy azok a beruházások, amiket terveznek, 
hatalmas összegbe kerülnek, bizonyára nem egy év alatt kívánják megvalósítani, hanem ezek 
távlati tervek.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Az 500 ezer forintos támogatási összeggel egyetért.  
 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 500 ezer 
forint összegű támogatásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 
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47/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (2337 Délegyháza, Petőfi u. 243/7/4. 
hrsz., adószám: 18726826-1-13) részére 2017. évben 
500.000.- Ft felhalmozási célú támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 500.000.- Ft összeget az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2017. április 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
 
 

8. Területvásárlási kérelem (Sári út) 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Megkereste egy helyi házaspár, hogy a Sári út mellett lévő 2201 
hrsz.-ú területből szeretnének kb. 10.000 m2-nyi területet megvásárolni, közvetlen a 
Hegedűs Krisztián melletti részen. Ezen a területet családi házat szeretnének építeni, hozzá 
egy műhelyt és egy nagyobb méretű tavat, amelyhez utat is kívánnak kialakítani úgy, ahogy 
az nekik megfelel a terület kialakítását követően.  
Elmondta a megbeszélésen, hogy Hegedűs Krisztián kedvezményes áron kapta meg a 
területet, amire az volt a választ adta, hogy annyit ők is fizetnek érte.  
Elmondta azt is, más érdeklődő is van a területre, akik más célra szeretnék hasznosítani azt.  
Tájékoztatta őket, hogy az értékesítésről akár ma is dönthet a Testület, de az esetleges adás-
vételi szerződés megkötéséről, csak a telekalakítást követően lehet szó, ami több hónapot is 
igénybe vehet.  
 
Szabó Gábor képviselő: Érdeklődik, hogy 10.000 m2-en mennyi építési telek fér el?  
 
Somogyi Béla polgármester: 5 teleket tudnának kialakítani, de ha telekáron kívánják 
értékesíteni, akkor nem 1.500 Ft/m2 az értékesítés ára. Jelenleg külterületként szerepel a 
HÉSZ alapján.  
 
Csizmadi László képviselő: Inkább ipari jellegű területnek tartaná meg, mivel a Hegedűs is 
azért ott kapott területet a vállalkozásához, hogy ne a lakóházak között épüljön meg a 
tárolója.  
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Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy ennek a területnek az ára nem mindenképpen kell 
az Önkormányzatnak, ezért is gondolja úgy, hogy inkább vállalkozásoknak adná el. Ezen a 
területen lakóövezet kialakítását, azaz lakóházak építését nem támogatja.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mivel a Sári út szemben lévő oldalán lakóházak 
vannak, így a szemben lévő területen nem ért egyet az ipari övezet kialakításával.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy a Sári útról kialakított utca megnyitásával a 
- amely mind lakóházak, mind középvállalkozóknak kialakítható területet biztosítana -, 
elképzelhetőnek látja a telekosztást. Amennyiben ezzel a módszerrel értékesítik a területet, 
megközelíthetik azt az árat, amennyiért a Hunland KFt. tulajdonosának kínálták fel 
értékesítésre.   
 
Molnár Tibor képviselő: Amennyiben a kérelmező meg kívánja vásárolni az öt telek 
nagyságú területet, azon az áron vegye meg, amennyiért az Önkormányzat értékesíti az 
építési telkeket. Azért nem tudja elképzelni az 1500.- Ft/m2-es áron történő értékesítést, 
mert az építési telkek ára nem ennyiért történik, a mellette lévő területet a Hegedűs 
Krisztián azért nem telekáron vásárolta meg, mert nem arra célra használja.  
 
Szabó Gábor László képviselő: A Testületnek el kell dönteni, hogy ipari-, vagy lakóövezetet 
terveznek kialakítani.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben úgy döntenek, hogy ipari terület lesz, akkor el kell 
indítani a HÉSZ módosítást, alakítsanak ki hozzá közműveket és építsenek hozzá utat, ezt 
követően hirdessék meg értékesítésre.  
A jelenlegi HÉSZ szerint belterületként hagyják a belterületi részt, így lakóövezetként 
kisvállalkozásoknak marad. Amit Hegedűs Krisztián végez, az nem ipari tevékenység, mivel 
traktorok bármelyik belterületi lakóház kertjében dolgozhatnak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem szeretne ipari területet látni a lakóépületekkel szemben. Olyan 
típusú vállalkozást tud elképzelni, mint ami jelenleg is működik, így azon a területen 
lakóházakat sem tud elképzelni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Besorolása alapján egy db kétlakásos ház építhető egy telken, 
erre is kitértek a megbeszélésen és tudomása volt a kérelmezőnek róla. Éppen ez a terve a 
vevőnek, hogy egy épületet építsen két lakással.  
Ahhoz hogy dönteni tudjanak, meg kell határozni, milyen besorolásban legyen a terület. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Halastavat és lakóházat nem szeretne azon a területen látni, ahol a 
Hegedűs Krisztián a szomszédban mezőgazdasági tárolót épített és traktorokkal dolgozik.  
 
Molnár Tibor képviselő: Feszültség nem lehetne a traktor zajából, mivel a vevő tudja, hogy ki 
mellett veszi meg a telket, ismeri a Hegedűs Krisztián tevékenységét, ez a típusú munka 
mivel jár. Miután értékesítik a Karcagiéknak a területet, az Önkormányzat már nem 
mondhatja meg a tulajdonosnak, hogy mit csinálhat a területtel és hogyan oszthatja meg.  
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Szabó Gábor László képviselő: Azt is el tudja képzelni, hogy a Karcagiék is ki akarják vinni a 
vállalkozásukat a lakóházak közül. Mivel gépkölcsönzéssel és autókölcsönzéssel foglalkoznak, 
úgy gondolhatják, hogy az is megfér a Hegedűsék tevékenysége mellett. 
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a lakóövezeti 
besorolásról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi 2201. hrsz. területet továbbra is 
lakóövezeti besorolásban hagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az  terület értékesítéséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 3 igen, 3 nem és 3 tartózkodási szavazattal 
az alábbiak szerint elfogadott: 
 

49/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi 2201. hrsz.-ú területből 10.000 
m2-es területre érkezett vételi szándékot megismerte, az 
összességében 12 640 m2-t nem egy területként kívánja 
értékesíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén vásárlási kérelmet nyújtott be a Sári utca melletti 
területre Kissné Kozma Teréz, aki később módosította vételi szándékát és a Szőlő utcai 
önkormányzati területet jelölte meg vételi szándékkal, mivel a Szőlő utcában lévő utolsó 
ingatlan a családjának a tulajdonában van. Ókori mini falut szeretnének megépíteni falusi 
turizmus céljából.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ezt a megjelölt területet sem szeretné értékesíteni, ugyanis az 
Önkormányzatnak puffer területre is gondolni kell. Rendezvények megtartásához szükség 
van a településközponthoz közeli helyszínre, mivel építkezés miatt kiszorultak a központból. 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület 
megtartásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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50/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kissné Kozma Terézia vételi ajánlatát a Bugyi, Teleki utca 
– Szőlő utca közötti területre megismerte és úgy dönt, 
hogy  azt nem kívánja értékesíti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

9. Közmeghallgatás előkészítése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen a közmeghallgatást előkészítették, 
időpontjának az április havi testületi ülés napját jelölték meg, azaz április 13-át. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közmeghallgatásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

51/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Közmeghallgatást tart: 
2017. április 13.-án 18 órakor a Bugyi Bessenyei György 
Művelődési Házban. 
 
Napirend:  
 
- Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról 
- Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és a várható 
fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: a közmeghallgatás időpontja 

 
 

10. Tüdőszűrő vizsgálat költségeinek átvállalása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt két évhez hasonlóan az Önkormányzat úgy döntött, 
hogy átvállalja azoknak a helyi lakosoknak a tüdőszűrő vizsgálati díját, akiknek koruk miatt 



 20 

fizetni kell a szűrésért. A tavalyi évnek megfelelően a 2017 évi költségvetésben egy 
meghatározott pénzösszeget kívánnak elkülöníteni, ez 646.000.- Ft jelent.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közmeghallgatásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

52/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi településen bejelentett 
lakcímmel rendelkező lakosoknak 2017. évben a 
tüdőszűrő-vizsgálat költségeit átvállalja. 
A tüdőszűrő költségeihez az Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében 646.000 Ft-ot elkülönít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy az ehhez kapcsolódó 
megállapodást a Törökbálinti Kórházzal aláírja. 
 
Határidő:  2017. április 30. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

 
 

11. Értékbecslés ismertetése COOP ABC tulajdoni részére 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A múlt héten megkereste a Coop Szolnok ügyvezetője az 
Önkormányzatot és elmondta, hogy meg akarják venni az ABC épületének másik, azaz 
Önkormányzati tulajdonban lévő 50 %-át. A megbeszélésen nem tudott részt venni, de 
hiteles, ha Nagy András Gábor alpolgármester úr mondja el a részleteket.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ott volt a tárgyaláson és többek között az is 
elhangozott, hogy az üzemeltető meg kívánja venni a saját 50 %-a mellé az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 50 %-ot is, mivel továbbra is kereskedni akarnak és fel akarják újítani az 
épületet. Ehhez szükséges a padlózatcsere, fűtéskorszerűsítés és napkollektorok kiépítése. 
Az ügyvezető elmondta, hogy már mindegyik üzlet épületét felújították, itt az ideje a Bugyin 
lévő épület felújításának is. A cég felbecsültette az ingatlant és annak értékére 35.3 millió 
forintot állapított meg az értékbecslő. Az ügyvezető elmondta, hogy a felbecsült érték 
felénél többet nem fizetnek érte. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint az Önkormányzatnak nem érdeke kiszállni 
az ABC épületének tulajdonrészéből. 
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Szatmári Attila jegyző: A megbeszélésen az Coop Szolnok ügyvezetője azzal érvelt, hogy 
eljön az idő az Önkormányzatnál, amikor nem csak kivenni lehet a pénzt az ABC-ből, hanem 
fejleszteni is kell, aminek költsége lesz. A havi 380 ezer forint bérleti díjból származó bevétel 
magas díjnak számít, de egy meghatározott időn belül az épület állagromlásából adódóan 
kiadása is lesz az Önkormányzatnak, nem csak bevétele.  
 
Molnár Tibor képviselő: A felkínált 35.3 millió forint feléért nem adná el az épületet. Vagy 
drágábban adná el, vagy megtartaná a jelenlegi bérleti szerződést. Amennyiben a vállalkozó 
20 millió forintért felújítja az épületet, akkor 10 milliót vagy kifizet az Önkormányzat, vagy a 
havi bérleti díj összegében levonja az Önkormányzattól.  
 
Somogyi Béla polgármester: Értékelni kell, hogy most van egy lehetőség az értékesítésre, 
ami nem mindig adott. Az igaz, hogy jelen pillanatban nincs szüksége az Önkormányzatnak a 
pénzre, de amikor szüksége lesz, nincs garancia, hogy éppen akkor lesz vevő az épületre. Az 
árról addig lehet alkudozni és emelni azon, ameddig a vevő tűrőképessége engedi. Ennek 
függvényében lehet eldönteni, hogy eladja az Önkormányzat vagy nem. Jelenlegi álláspont 
szerint a vevőnek nincs szándéka az áron emelni. 
Az ABC parkolójának kapcsán megemlíti, hogy a Coop vezetőségének nem tetszik annak 
kialakítása. Az ügyvezető úgy gondolja, hogy a parkoló nem az ABC céljait szolgálja, hanem az 
italboltét. Mai napon beszélt az italbolt tulajdonosával – Beluczki Judittal, akitől megtudta, 
hogy 11 millió forintot kér az üzletért. Olcsóbban nem adja el.  
 
Molnár Tibor képviselő: Véleménye szerint az épület felújítását a két tulajdonosnak közösen 
kell kiviteleztetni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint csak az egyik fél ért hozzá milyen fejlesztés 
szükséges az épületen. Idő kell a felújítás részleteinek megismeréséhez, ezért javasolja, hogy 
várjanak a műszaki tartalom megjelenéséig, az mekkora költségvetési összeget fog 
tartalmazni. A közös felújításhoz meg kell bízni egymásban, a munka csak így hajtható végre.  
Véleménye szerint az ABC értékesítéséről a mai napon nem tudnak döntést hozni, kevés idő 
áll rendelkezésre, ismerjék meg a felújítás műszaki költségeit, majd hosszabbítsák meg a 
bérleti szerződést, ami most már határozatlan időre fog változni.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Coop ABC 
értékesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Önkormányzat és a Coop Szolnok 
tulajdonában lévő ABC épületre (Bugyi, Teleki u. 1. 
(1313/3 hrsz.) készített értékbecslői tartalmat 
megismerte.  

2. A Testület úgy dönt, hogy az értékesítéshez az 
értékbecslői tartalmon kívül további információk 
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szükségesek, amelyek további tárgyalások tárgyát 
képezik. 

3. Képviselő-testület a további egyeztetések 
lefolytatásához felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert. 

4. A tárgyalást követően a Coop Szolnok 
ügyvezetőjének végleges vételi árajánlatát terjessze 
újra a Testület elé. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

 
 

12. Tájékoztató helyi adókról 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülést követően maga kérte, hogy a testületi 
ülésre fogalmazódjon meg olyan testületi döntés, hogy az Önkormányzat nem tervez további 
települési adókat bevezetni. Véleménye szerint erre azért van szükség, mert a környező 
települések között vannak rosszabb anyagi helyzetben lévők, és az Önkormányzatok élnek 
azzal az átruházott hatáskörrel, hogy a lakosságra újabb adónemeket vetnek ki. Ez a hír eljut 
más településekre is – Bugyi községbe is, ezért szükségesnek látja egy állásfoglalás kiadását 
arról, hogy Bugyi Nagyközség Önkormányzata nem tervez új adókat kivetni a lakosságra. 
 
Somogyi Béla polgármester: 2011-ben jött ki az a törvénymódosítás, amely lehetővé tette a 
településeknek újabb helyi adónemek bevezetését, ennek ellenére Bugyi községben az 
Önkormányzat nem bővítette a helyi adók körét és mértékét.   
Úgy gondolja, hogy a Testületnek újabb információt kell kiadni a lakosság felé, amit már 
korábban is megtettek, amikor az útaszfaltozásból adódó hozzájárulást kivetették a 
lakosságra. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Fontos azt is a lakosság tudomására hozni, hogy új adónemek 
kivetésére addig nem kerül sor, ameddig az Önkormányzat gazdasági helyzetében nem lesz 
negatív változás. A jelenlegi döntést nem lehet végleges állapotnak tekintetni, ezt is 
ismertetni kell. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy látja, hogy pénzügyileg biztonságban van az 
Önkormányzat ahhoz, hogy megtegyék a lakosság felé a tájékoztatás az újabb helyi adók 
kizárásáról. Akikkel ő beszélt a környező településekről, éltek a helyi adók bevezetésének 
lehetőségével, ami a lakosság körében felháborodást váltott ki az újabb anyagi terhek 
bevezetése után.  
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Somogyi Béla polgármester: Csak olyan tájékoztatást adhatnak ki, amely a jelenlegi 
gazdasági helyzet mellett tartható, amennyiben azt nem tudják tartani, akkor a tájékoztatás 
okafogyottá válik.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
tájékoztatóról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen, 1 nem és 3 
tartózkodási szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

54/2017.(03.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról és települési adóról szóló tájékoztatást 
megismerte, mely alapján kinyilvánítja, hogy amíg az 
Önkormányzatnál a gazdasági környezetben változás nem 
történik, addig 
• a meglévő adónem mértékét nem kívánja emelni és 
• új adónemet  és települési adót sem kíván bevezetni   
 
Határidő: folyamatos.  
Felelős: polgármester 

 
 

13.  Egyebek 
 
 
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 


