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

2017. október 12-i soros ülésén 
 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr. Szatmári Attila – jegyző 

Pótiné Safranyik Anikó – mb.pü.vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csop.vezető 

 
          
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a Testület soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőit, a meghívott vendégeket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, 
mert 9 megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.   
A Polgármester úr megkérdezi, hogy szeretné-e valaki új napirendi pont felvételét, vagy az 
Egyebekben van-e tárgyalandó téma. Nagy András Gábor alpolgármester úr jelezte, hogy az 
Egyebekben lenne egy felvetése. Ezt követően szavazásra bocsátja a kiegészítést ésa 
meghívóban szereplő napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
 
 

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

 
2. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2016-2017 évi munkájáról, valamint az új 

nevelési évről   
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

3. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézmény 2016-2017 évi tanévéről, valamint az új tanév beindításáról   
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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4. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2016-
2017-es tanévről, valamint az új tanév beindításáról   
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Óvoda előtető – árajánlatok ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

6. KDV Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Dűlőút áthelyezési kérelem – Rim János 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Temetőüzemeltetési pályázatkiírása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
9. Gördülő Fejlesztési Tervek ismertetése 

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

10. Csoma Mihály mezőőri járulék elengedési kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Bocskai Református Oktatási központ kisbusz támogatási kérelme   
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Dabasi Mentőkocsi Nonprofit Kft. beszámoló és kérelem  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. Magyarország legszebb városai 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

14. Kis Tamás és Szatmári Emese kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
15. Egyebek 

- Nagy András Gábor felvetése 
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Napirend tárgyalása 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 

végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  

 

- Sikerült beadni a szennyvíztisztító felülvizsgálati kérelmet határidőre, tegnap már 
megtörtént a tervezőkkel az egyeztetés. Jövő héten már az országos vízügyi 
főigazgatóságra fogják elküldeni az anyagot felülvizsgálat céljából. 

-  Három évvel ezelőtt megkérdezték a minisztériumból, mit szeretnének 
önkormányzati tulajdonba venni az államtól. Összegyűjtötték az igényeket, majd 
tájékoztatták Marjai Gyulát a vállalkozók országos szövetségének titkárát, aki át fogja 
nézni, de természetesen az ingyenes tulajdonba adástól már ódzkodnak. Fel fogják 
értékelni mennyiért adnák el az Önkormányzatnak. Igény merült fel a lakótelep és az 
Abay-köz végén lévő szennyvíztisztító területére, amit szeretnének az ott lakók 
megvásárolni vállalkozásuk bővítéséhez. 

- Mindennapos feladatok vannak a Sportcsarnok építése kapcsán, minden szakipar 
dolgozik a csarnokban. Javasolja, hogy a testületi ülés végén tekintsék meg. Jövő 
héten lesz a műszaki átadást előkészítő megbeszélés, ahol a plusz munkákról lesz szó. 
Kérte, hogy addigra minden legyen beárazva.  

- Most építi ki a UPC a szélessávú optikai kábelét, ami kellemetlenséggel is járhat, mivel 
8-10 ponton fel kell bontani a településen a járdát, mivel a behorpadt védőcsövek 
cseréjét így tudják elvégezni. A bontáshoz közútkezelői hozzájárulást adott az 
Önkormányzat.  

- Szeptember 12-én a Körtefesztivál keretében átadták a Széchenyi üdülőtelepet 
Délegyháza részére. Közel húsz hektár területet adtak át.  

- Dabason a Kossuth házban megrendezték a helyi kézművesek kiállítását, amelyen 
Bugyiról is többen részt vettek. 

- Konferencia volt az OBO Bettermann KFt.-nél az üvegházhatású gázok kibocsátásnak 
csökkentéséről. Szó volt a klímaváltozásról, melyik cég mit tesz annak érdekében, 
hogy visszaszorítsa a károsanyag-kibocsátást.  

-  Megérkezett a bírósági végzés annak kapcsán, hogy a Nemzeti Agrárkamara 
beperelte az Önkormányzatot, mert megváltoztatta két NAK-os döntésüket. Az első 
fokon elvesztett pert megfellebbezte a NAK, majd másodfokon is elvesztette a pert. 
További fellebbezésnek nincs helye. 
 
 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy október 29-én Vincze 
József polgármester aláírta a társulási szerződést. Októbertől a Kunépszolg Kft. szállítja a 
településről a hulladékot, amiben jelentős változás lesz. A kommunális hulladékot hetente, a 
szelektív hulladékot kéthetente, havonta a zöldhulladékot, háromhavonta az üveget fogjáki 
szállítani. Az ügyfélfogadás nem helyben lesz, csak Kiskunlacházán. Amennyiben kéri az 
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ügyfél, átjön egy munkatársuk és meghatározott alkalmanként ügyfélfogadást fog tartani. 
Honlapon, vagy telefonon is be lehet jelenteni a felmerülő problémákat.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

160/2017. (10.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló-, valamint a 
Polgármesteri beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2016-2017 évi munkájáról, 
valamint az új nevelési évről 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Józsa László képviselő: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Testület felé. Pozitívnak értékeli, hogy egy új szemlélettel megáldott személy került vezető 
helyre. Megfogalmazódnak a tervek, célok, amiket meg szeretnének valósítani. 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megkérte az óvodavezetőt, hogy a 
közeljövőben készítsen táblázatot a felújítandó dolgokról, amit majd a TEFÜSZ dolgozói 
elvégeznek.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

161/2017. (10.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Bugyi 
Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 2016-
2017. évi munkáról, valamint az új tanévről 
szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay 
János Tagintézmény 2016-2017 évi tanévéről, valamint  

az új tanév beindításáról 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 
Józsa László képviselő: Szintén tárgyalta a bizottság a napirendet, amelyet elfogadásra 
javasol a Testület felé. Beszéltek az ülésen az eredményekről és a problémákról. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

162/2017. (10.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a Bocskai István 
Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézményének 2016-2017. évi munkáról, 
valamint az új tanévről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2016-2017-es tanévről, valamint az új tanév beindításáról   

Véleményező: Kulturális Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Józsa László képviselő: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámoló elfogadását. 
Kiolvasható a beszámolóból, hogy az átszervezés rányomja a bélyegét a mindennapi 
munkára és a hétköznapi életre. Komoly problémát jelent a pedagógushiány, ami egyes 
tantárgyaknál meg is mutatkozik.  
 
Somogyi Béla polgármester: Felmerül a kérdés, hogy az Önkormányzatnak nem kellene-e 
elgondolkodnia szolgálati lakások kialakításában, ami az ilyen esetekben gyengítené a 
munkaerőhiányt és olyan munkavállalókat is ide vonzana a településre, akik azért nem 
tudnak munkát vállalni, mert nincs lakásuk. Kéri, hogy gondolkodjanak a témában és 
figyeljék a folyamatokat.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a tájékoztatóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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163/2017. (10.12.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi Nagyközségi Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2016-2017. évi munkáról, valamint az új tanévről 
szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Óvoda előtető – árajánlatok ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Már a tavalyi költségvetésbe be volt építve az előtetők 
megépítése, amihez most érkeztek meg az árajánlatok. Mindhárom óvoda épületéhez 
szeretnének előtetőt építeni, amihez a Feti Kft. adott legkedvezőbb ajánlatot.  
 
Molnár Tibor képviselő: Az ár a horgonyzást és a lemez csatornázást is tartalmazza?  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen mindegyiket tartalmazza.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

164/2017. (10.12.) sz. K.t. határozat: 
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bugyi Napköziotthonos Óvoda óvodaépületeinek 
előtetőire a FETI Kft:(2300 Ráckeve Attila u. 1., a.sz: 
105542322-13………)   

- polikarbonát tető  
- acél tartószerkezetre, 
- alumínium lefogató szerkezet  
- csatornával 
- műszaki tartalmú árajánlatát elfogadja.  
2.)A Testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy az 

1 pontban leírt árajánlatban szereplő 2.430.000,-Ft+Áfa= Br.: 
3.086.100,-Ft. vállalkozási díjjal a szerződést megkösse.  

3.)A munkák elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2017 évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                      Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető           
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6. KDV Hulladékgazdálkodási Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Kilépett az Önkormányzat a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Társulásból, de nem elég szóban felmondani a tagságból való kilépést, 
Testületi határozatot kell róla hozni, amit minden településnek el kell fogadni, akik tagjai. Ezt 
követően lehetnek másik társulásnak tagjai. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Társulásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

165/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
alapító tagként részt vesz a Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás létrehozásában. Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy kezdeményezze a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnál annak 
társulási megállapodása módosítását oly módon, hogy az 
újonnan létrehozott Duna-Tisza Közi Térségi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás az önkormányzat által e társulási megállapodásban 
átruházott hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköreit az itt 
meghatározott módon Bugyi község vonatkozásában gyakorolni 
tudja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

7. Dűlőút áthelyezési kérelem – Rim János 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett a Testülethez Rim János és a földszomszédai 
aláírásával, mert újra a régi utat szeretnék használni, mivel a most használatos út mély 
területen van, esős időben nem megközelíthetők a földek.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Akadályt jelent a kérelmezőknek, hogy az új út nem az őket érintő 
területen lenne, harmadik tulajdonosa van, ezért az ő hozzájárulására is szükség van.  
 
Szabó László Gazdasági Bizottsági tag: Az a véleménye, hogy az Önkormányzatnak akkor kell 
hozzájárulni az út áthelyezéséhez, amennyiben a kérelmezők megállapodnak a 
földtulajdonossal és vállalják a költségeket.  
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a út áthelyezésről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

166/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 012/12 út délkeleti részének áthelyezéséhez a 
012/14 hrsz. tábla szélére, amennyiben a kérelmezők 
megegyeznek a földtulajdonosokkal.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

8. Temetőüzemeltetési pályázat kiírása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Letelt a megbízás a temető-üzemeltetésre, ezért újból 
szükséges a pályázat kiírása. Véleménye szerint a település lakói elégedettek a 
szolgáltatással, ezért is javasolja, hogy a pályázatot 10 éves ciklusra írják ki.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Előírás, hogy a szolgáltató az üzemeltetésért nem kérhet díjat, 
ahogy a gyakorlatban ez történt is. A pályázati kiírásban többnyire törvényi előírások vannak, 
egy két ponttal fogják kiegészíteni, amit a helyi üzemeltetési gyakorlatnak megfelelően 
fognak kiírni. A beadási határidő 2017 november 30-a, a decemberi soros ülésen fog a 
Testület dönteni.  
 
Kérdés nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:     

167/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
2018. január 01-2027. december 31 közötti időszakra a 
temető fenntartására és üzemeltetésére feladatok 
ellátásra – a mellékelt tartalommal – pályázatot ír ki. 
 
  A Testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy a pályázat helyben szokásos módon hirdesse 
meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
               dr. Szatmári Attila jegyző 
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9. Gördülő Fejlesztési Tervek ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A gördülő fejlesztési tervet kötelező elkészíteni, amit a DAKÖV 
Kft. elkészít, ára van. A terv azt a célt szolgálja, hogy a bérleti díjakból és egyéb bevételekből 
hogyan lehet újra ellőállítási-, vagy jókarbantartási állapotot elérni, ami tervezni kell. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

168/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1.) a víziközmű-szolgáltatás ágazati Gördülő Fejlesztési Terveit 
és Pótlási terveit megismerte, azt jóváhagyja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a DAKÖV Kft.-t. hogy a Gördülő 
Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

10. Csoma Mihály mezőőri járulék elengedési kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett a Testülethez, amiben Csoma Mihály 2009-ig 
visszamenőleg kéri a mezőőri járulék eltörlését arra hivatkozva, hogy nem műveli a földet. 
Amennyiben nem használja a földet, azt a földtulajdonossal kell megbeszélni, vele egyeztetni 
a mezőőri járulék megfizetéséről. Törvény csak elemi kár, vagy esőkár esetén ad felmentést 
a járulék megfizetése alól. Nem javasolja a kérelem támogatását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a járulékról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:    

169/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Csoma Mihály Taksony, Varsányi út 35 szám alatti lakos 
mezőőri járulék visszafizetési kérelmét megismerte, és a 
0554/9 helyrajzi számú, 4 ha 671 m2 területű ingatlanra 
kivetett mezőőri járulék 2009.-től történő visszafizetéséhez 
nem járul hozzá. 
Felelős: Csizmadi László - Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi  
      Bizottság elnöke 
Határidő: azonnal 
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11. Bocskai Református Oktatási központ kisbusz támogatási kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Az oktatási központ ugyanazt az összeget kéri támogatásként az 
iskolások szállításához, mint korábban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

170/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Bocskai István Református Oktatási Központ (2314, 
Halásztelek Rákóczi F.u.17., adószáma: 18684443-2-13, OM 
azonosító: 032614) részére a felsőványi buszjárathoz a 2017/18. 
tanévre vonatkozóan 25 000 Ft/hó (összesen 250.000 Ft) 
működési támogatást biztosít. A támogatásból 100.000 Ft-ot a 
2017. évi, 150.000 Ft-ot pedig a 2018. évi költségvetése terhére 
vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezetőt, hogy a 
támogatással kapcsolatos megállapodást aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2017. október 31. 

 
 

12. Dabasi Mentőkocsi Nonprofit Kft. beszámoló és kérelem 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Megküldte a beszámolóját a Mentőorvosi – Mentőtiszti Kocsi 
Kft. vezetője, amiben az szerepel, hogy a jövőben is segítse őket az Önkormányzat az idei évi 
támogatási összeggel.  Véleménye szerint szükség van rájuk, jól kiegészítik egymást a járási 
mentőtiszti szolgálattal. Sok esetben kapnak riasztást, fejleszteni szeretnék gépparkot, még 
egy mentőautót terveznek vásárolni.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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171/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti 
Kocsi Közhasznú Nonprofit Kft. (2370 Dabas, Lakos doktor 
u.30., adószám: 25023390-2-13) beszámolóját. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a DKMMK Kft. támogatási 
kérelmét a 2018. évi költségvetés tervezésénél figyelembe 
veszi. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  

Pótiné Safranyik Anikó mb. pü. vezető 
Határidő: azonnal 
 
 

13. Magyarország legszebb városai 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Megkeresték az RTL Klubtól, hogy újra forgatják a 
Magyarország legszebb városai sorozatot, amelyben már egyszer részt vett a település. Most 
ismét készítenének a településről egy 25 perces bemutató kisfilmet, amit az RTL bejátszana 
az ajánlatban szereplő időközönként a műsorukban. Az ára közel 2 millió forint. 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy az az öt perces kisfilm, ami korábban 
készült a településről, sokkal többet jelent a 25 perces filmnél.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Bugyi község nem turisztikai célpont a kirándulóknak, ezért 
nem kíván az Önkormányzat a kisfilm készítésének lehetőségével élni.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a kisfilmről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

172/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az RTL Legszebb magyar városok TV 
magazin 1.690.000.- Ft+ ÁFA értékű alap ajánlatát 
megismerte és úgy dönt, nem kívánja elkészíttetni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 
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14. Kis Tamás és Szatmári Emese kérelme 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Tavaly megvásárolt a házaspár az Önkormányzattól egy építési 
telket, de megváltoztak a családi körülmények és úgy döntöttek, hogy másik településen 
kívánnak építkezni, ezért az a kérésük, hogy az Önkormányzat vásárolja vissza a telket.   
 
   
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 
173/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 

 
1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-

testülete Kis Tamás és Szatmári Emese vevőkkel a 
2103/50 hrsz.-ú 1168 m2 nagyságú közművesített 
önkormányzati tulajdonú ingatlanra. 2016. május 
31. napján kötött adásvételi szerződés 
felbontásához és az eredeti állapot visszaállításhoz 
hozzájárul.  

2) Az 1) pontban foglaltak teljesítésével összefüggő 
költségeket a kérelmezőknek kell vállalni.  

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a fenti jogügylettel kapcsolatos okiratokat 
aláírja. 

 
Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: 30 nap 

 
 
 

15. Egyebek 
 
 

- Nagy András Gábor alpolgármester felvetése 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A Kulturális Bizottságban külsős tag volt Bálint Dezsőné, 
aki elhunyt, így a helyére javasolja Bodnár Sándorné óvodavezetőt megválasztani.  
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Somogyi Béla polgármester: Egyetért vele, mivel egyébként is tendencia, hogy a Kulturális 
Bizottság külsős tagjai az intézményvezetők.  
A mai ülésen nem tudott részt venni, ezért javasolja, hogy a soron következő testületi ülésen 
tegye le az esküt.   
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

174/2017. (10.12.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete megválasztja a Kulturális Bizottság külsős 
tagjának Bodnár Sándornét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2017. november havi soros ülés 

 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést, majd az ülést bezárta. 
 

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


