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

2017. június 29-i rendkívüli 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 
               
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van, Csizmadi László nem tud részt venni az ülésen.   
Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 
 
 

1. Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Döntéshozatal Széchenyi telep átadásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Hulladékgazdálkodási Társulás létrehozása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Kialakult az a helyzet, hogy folyik a hulladékgazdálkodás 
átszervezése. A Duna-Tisza közi településeknek a KEHOP-ban megállapított fejlesztési 
területe ezen a területen van. Két központ alakul ki, az érdi és a kecskeméti. Az a kérdés 
merült fel, hogy a jelenlegi szolgáltatónál maradjanak, vagy mi alapján döntsék el, hogy 
melyik település hova tartozzon? 
Szakmailag előkészítették, így a Kecskemét központú társuláshoz fognak betársulni. Jogi 
problémát az vethet fel, hogyan vehetnek részt két társulásban? Ezt a problémát a társulás 
vezetői lerendezték.  A megvalósított projekteknek fenntartási időszaka van, továbbá vannak 
olyan funkciók, amelyek még nem valósultak meg. A megvalósult és a megvalósításra váró 
projekteket elválasztották egymástól, így a jövőben már azok nem függnek össze. A 
hulladékszállítás lényege, hogy a településen minden változatlan marad. A szolgáltatási 
szerződést a szolgáltató a régi szolgáltatóval felmondta, de az új közbeszerzési eljáráson 
indulni fog. A hulladék elszállításában, kezelésében és újrahasznosításban nem lesz változás, 
csupán kecskeméti központtal valósul meg. Az a feltétel, hogy a hulladéklerakóba bekerülő 
szemét mennyisége 20 % alá csökkenjen, csak az átszervezéssel tud megvalósulni.  
A Társulás a Társulási Megállapodás elfogadását követően alakul meg.  A Társulás tagjai az 
érintett Önkormányzatok. A Társulás működőképessége érdekében a Társulási Tanácsban a 
Társulás tagjait a Testületek által delegált polgármesterek képviselik. A megállapodásban 50 
ezer lakosonként javasolnak képviselőt delegálni, amelyben Bugyi községet Taksony, Kakucs, 
Ócsa, Alsónémedi és Dunaharaszti településekkel egy körzetbe jelölték ki. A 
polgármesterekkel történő egyeztetést követően úgy határoztak, hogy ebből a térségből 
Alsónémedi polgármesterét – Vincze Józsefet - javasolják delegálni. A társulási tanácsnak 13 
tagja lesz, ők választanak elnököt, helyettest és pénzügyi ellenőrző bizottsági tagokat.  Az új 
környezethatékonysági KEHOP programban is az új társulások alapján vannak a támogatási 
pénzek elosztva. 
A hulladékot ezután Kecskemétre fogják szállítani.   
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a társulás 
létrehozásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2017. (06.29.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1.) Társult tagként létrehozza a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást, azzal a 
feltétellel írja alá a társulási megállapodást, hogy a 
megalakuló társulás keretében a konzorcium tagjai 
együttműködnek a közös tulajdon tekintetében. 
Tudomásul veszi, hogy a Duna-Tisza közi Nagytérség 
Szilárdhulladék Gazdálkodási Konzorciuma ű 
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hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésére 
irányuló, a konzorciumi tag településekre kiterjedő 
kötelezettségeit 2017. október 1-től követően a Duna-
Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
gyakorolja. 

 
2.) a Társulási Megállapodást a határozat melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert annak aláírására. 

3.) a Társulási Tanács tagjának Vincze József 
alsónémedi polgármestert delegálja. 

4.) Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: értelemszerűen     
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 
 

2. Döntéshozatal Széchenyi telep átadásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A mai döntést több ülés megelőzte, a Méter Bt. is négy évig 
dolgozott a területek kimérésen. Délegyháza várja, hogy átadásra kerüljön a terület, de 
előbb legalizálni kellett a telekmegosztásokat, az engedély nélkül felépített házakat, mivel 
osztatlan közös tulajdonon, engedély nélkül építkeztek a tulajdonosok. A hulladékszállítást, a 
közművek kiépítését Délegyháza végezte, de közigazgatásilag Bugyi községhez tartozott. A 
panaszokat is Bugyi településhez kellett beadni, fogadott is néhányat a Hivatal, de területileg 
Délegyházához sokkal közelebb eső részről van szó.  
 
Szatmári Attila jegyző: Tegnapi napon Délegyháza is elfogadta azt a határozati javaslatot, 
amelyről Bugyi községben a mai napon dönteni fognak. Az ingatlanokban nincsenek a 
tulajdonosok bejelentkezve. Mivel nincs állandó címük, így lakott területnek sem minősül a 
jogi szabályozás szerint nem kell helyi népszavazást tartani. A terület csak gazdasági 
területként szerepel. Délegyháza a változási vázrajzon üdülő területként fogja feltüntetni, 
mivel szervesen ahhoz a részhez tartozik. 
Ahhoz, hogy a munkálatokat el tudják indítani, szükséges egy előkészítő bizottság felállítása, 
ahova tagokat kell választani. 
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel az előkészítő munka nagy részét helyben fogják végezni, 
javasolja, hogy belsős személyt válasszanak, ezért saját magát és az alpolgármester urat jelöli 
ki. 
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Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a  Széchenyi telep 
átadásról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

128/2017. (06.29.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Széchenyi telep területrész – mellékelt 
tétképen jelölt terület- átadására a területszervezési 
eljárásról szóló 321/2012 (XI.16) kormányrendet 11.§-a 
szerinti előkészítő bizottságba 
 
Nagy András Gábor képviselőt      
Somogyi Béla polgármestert  
 
                                               javasolja. 
         
 A Képviselő-testület előírja az előkészítő bizottság 
részére, hogy 2017. július 20-áig tegyen javaslatot a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 
valamint Délegyháza Község Képviselő-testülete felé.
    
Határidő: 2017. július 20.     
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
        
 
 
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


