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

2019. május 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 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

Török Anita – pénzügyi vezető 
Péter Gábor Szilveszter - intézményvezető 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent vendéget, 
valamint Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából mind a 9 fő jelen van.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Somogyi Béla polgármester úr az Egyebekben kíván az Elkerülő út engedélyes kiviteli 
terveinek szerzői jogáról kíván tárgyalni, majd Vételi szándékot szeretne ismertetni a 
Vásártér területére, továbbá a Felsőványi gyermeknap megrendezéséhez támogatási összeg 
megszavazásáról kíván dönteni, majd javasolja a buszvárók létesítéséről szóló napirend 
levételét. 
Józsa László képviselő jelezte, hogy szintén az Egyebekben kívánja megemlíteni a 
Közterületen történő gépjárműparkolást és értékesítést.  
Molnár Tibor képviselő a belterületi vízelvezetésről kíván beszélni.  
A Képviselők részéről nem érkezett további felvetés, ezt követően a Polgármester úr 
szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 
1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2018 évi beszámolója  

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

 
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 

között végzett Polgármesteri munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 
teljesítéséről   

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
4. Árajánlat ismertetése zászlótartó kiépítésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
5. Döntéshozatal beépítési kötelezettségről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Társulásból való kilépés kezdeményezése (határozat módosítása) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Belterületbe csatolási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
8. Polgárőr Egyesület beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
9. Erzsébet királyné utca és Ady Endre utca felújítás projekt átadó ünnepsége 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
10. Redőnykészítés a fogorvosi rendelő ablakára  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
11. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház 2018 évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
12. 2019 évi helyi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 
13. Beszámoló a község 2018 évi egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 
14. Átfogó jelentés a 2018 évi gyermekvédelmi feladatokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
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15. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 
16. Előterjesztés a 2019. május 26-i választással összefüggő SZSZB póttagok 

megválasztásáról   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
17.  Uszoda területrendezése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
18. Vagyonkezelői hozzájárulás szennyvíztelep felújításához  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
19. Egyebek 

 
- Elkerülő út engedélyes kiviteli terveinek szerzői joga 
- Vételi szándék ismertetése a Vásártér területére 
- Felsőványi gyermeknap megrendezéséhez támogatási összeg megszavazása 
- Közterületen történő gépjárműparkolás és értékesítés 
- Belterületi vízelvezetés problémái 

 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2018 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Kocsis István rendőrkapitány: Megköszöni a korrekt együttműködést, ami az Önkormányzat 
és a Rendőrkapitányság között van. Örül azoknak a számadatoknak, ami a bűncselekmények 
számának csökkenését mutatja. A rendőrség létszáma is csökkent az elmúlt időszakban, és 
sajnos a baleseti szám továbbra is probléma, mivel a közlekedési helyzet továbbra is rossz.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mai napig problémát okoz, hogy büntessen a rendőrség, vagy legyen 
elnéző a szabályszegőkkel. A Templom utca mentén több középület is van, ahol a 30-as 
sebességkorlátozás ellenére akár 70 km/h sebességgel is mennek a teherautósok. 
Érdeklődik, hogy a kitelepített kamerarendszerrel lehet-e büntetni a gyorshajtókat, illetve 
telepített technikával lehet-e védeni az említett útszakaszt?  
  
Károlyi Gábor rendőr: A rendőrség egy ún. VHKP rendszert használ, de van egy újabb fix 
telepített verzió, KKRP néven. A mérési helyszínek le vannak adva, viszont már nincs 
közlekedési járőr, csak baleseti helyszíni szolgálat. Arra is lehetőség van, hogy kamerával 
mérik a sebességet, amit kiír egy kivetítő panelre és úgy tűnhet, mintha mérőeszköz lenne. A 



 5 

jövőben próbálnak minél több időben sebességet mérni a településeken. A bírságolásnak 
elrettentő hatása van.  
 
Kocsis István rendőrkapitány: Van olyan település, ahol van sebességmérő lámpa, majd azt 
követi egy közlekedési jelzőlámpa, ami, ha gyorsan hajt a sofőr, akkor pirosra vált. Ez olyan 
visszatartó erő, hogy inkább betartják a sebességet, csak ne kelljen megállni a lámpánál. Ad- 
hock jelleggel is lehet sebességet mérni, amit civil autóból is tudnak végezni úgy, hogy nem 
kell előre bejelenteni sem időpontot, sem helyszínt.  
 
Károlyi Gábor rendőr: Újdonság lesz, hogy ismét menet közben be lesz vezetve a 
sebességmérés, amit akár civil autóból, menet közben is tudnak végezni.  
 
Molnár Tibor képviselő: Gyakran jár az 50-es úton Bugyi – Alsónémedi szakaszon, ahol azt 
tapasztalta több esetben is, hogy kerékpárral és mezőgazdasági gépekkel járnak, miközben 
azon az úton nem lehet közlekedni az említett gépekkel, eszközökkel.  
 
Kocsis István rendőrkapitány: Ha le vannak vizsgáztatva a fekete rendszámot viselő 
traktorok és mezőgazdasági gépek, akkor kihajthatnak az 50-es útra.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint azt is vizsgálni kell, hogy milyen időszakban 
van az útra kihajtás. Esős időben nem tudnak ezekkel a gépekkel kijutni a Bugyi község 
határában lévő földekre a sáros utakon, illetve betakarítási időszakban nagyon forgalmas az 
50-es út a mezőgazdasági gépekkel. A sofőröktől nagyobb tolerancia kell az utakon.  
Ezt követően elmondja, hogy jó a rendőrség és az Önkormányzat között az együttműködés, 
megköszöni a rendezvényekhez nyújtott munkát. A migráció elleni munkának is komoly 
eredményei vannak, aminek az eredményét most lehet érezni, hiszen az elmúlt öt évhez 
képest nagyobb a rend és a nyugalom a településen. Sajnálattal hallotta, hogy leszerelt a 
rendőrségtől Pádár János helyi lakos. Azt kívánja, hogy a rendőrségnél is rendeződjenek a 
bérek és életpálya modell lehessen ott dolgozni. Az Önkormányzat is próbálja saját 
eszközével segíteni a munkájukat, de természetesen vannak határok, amelyeket nem tudnak 
túllépni a támogatások terén.  
 
 
További kérdés, hozzászólás 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: 

 
 
94/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Dabas Város Rendőrkapitányság 
2018. évi munkájáról készített beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 
a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Megtörtént az Uszoda engedélyezése, 30-án fog jogerőre emelkedni. A tervező 
elkészítette a költségbecslést a tervezethez.  Az 1.5 milliárdos költségbecslést 1.3 
milliárdos összegre sikerült lecsökkenteni. A pályázatot határidőre beadták, de folyik 
még a további háttérmunka, mert szeretnék elérni, hogy másik műszaki tartalommal, 
másik helyszínen és másfél évvel később valósuljon meg. Úgy gondolja, hogy ne 
legyen fék, hogy több pénzt is hozzá kell az Önkormányzatnak tenni. A pályázatot 
hiányos kiviteli tervvel adták be, amihez majd hiánypótlást kell teljesíteni, de segített 
az országgyűlési képviselő is a benyújtásban.  

- Felnőttek számára sportpark megvalósításához nyert pályázatot az Önkormányzat. 
Ezzel kapcsolatban már volt kint kivitelező és megtekintette a helyszínt. Egy éven 
belül biztos megvalósul.  

- Az Ürbői út felújítása fog kezdődni Apaji elágazástól az Ürbői buszfordulóig, amit mart 
aszfalttal fognak javítani. Körülbelül két hétig fog tartani a munka. 

- A Sári út melletti területen vállalkozói park kialakítására adtak be pályázatot és a Pest 
Megyei Önkormányzaton keresztül fordultak a pénzügyminiszter úrhoz, de nem 
kapták meg a támogatást a megvalósításhoz. Azt az tájékoztatást kapta, hogy 
augusztusban nyílik újra lehetőség pályázat benyújtására, ami emelt összeggel fognak 
meghirdetni ismét. Mindeközben folyik az útcsatlakozás engedélyezési eljárása, a 
telekalakítási eljárás, valamint a víz- és csatorna engedélyezése. Az előző helyszínként 
megjelölt területre komoly károkat okozott a természetvédelem, az Ürbői úti 
háromszög területének rendbeállításával kb. 10 millió forintot bukott el az 
Önkormányzat. Az elszállítási munkák kb. két hét múlva kezdődnek, amihez nyert az 
Önkormányzat hárommillió forintot pályázaton, ami megsegíti a költségek egy részét. 
Az új helyszín (Sári út melletti terület) kialakítása is több millióba került eddig, de az 
igény azt mutatja, hogy szükség van rá.  

- A Sport Egyesület ellenőrzésével kapcsolatban elmondja, hogy nincs befejezve az 
egyeztetés, nem tudtak találkozni a végső adatok ellenőrzéséhez. Azt látja, hogy nincs 
probléma az elszámolásban, ezért a költségvetésben meghatározott összeget 
folyósítják számukra, nem szándékoznak akadályozni a működésüket.  

- Megbeszélés volt az ELMŰ vezetőivel az új telekosztású ingatlanok villamosenergiával 
történő ellátásáról. Beadták az összes 130 telekre az igényt, mivel az első blokkban 
megjelölt 40 telek kevésnek mutatkozik a lakosság számára. Az a véleménye, hogy be 
kell adni a további igényt is, csak feldarabolva két tömbre, mert nagyon lassú a 
megvalósításhoz az idő. Az első blokkban lévő telkek egy éven belül el fognak kelni, 
ne kelljen újra két évet várni a következő blokk közművesítésére.  

- Elkészült a Puskát T. utcai rendelő épületének felújítása, már csak a villámvédelem 
van hátra. Elkészült az elszámolás is, amihez a két pótmunka is be lett fejezve. Az 
Önkormányzat az eredeti szerződéses összeget fogja kifizetni.  

- Részt vett a születések hete ünnepségen.  
- Szintén ünnepségen járt a Katolikus Egyháznál Szent Adalbert születésének 

alkalmából tartott misén.  
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- Előkészítették a Földművesek Napja alkalmából megrendezésre kerülő programot, 
amely egy tartalmas beszélgetésnek adott helyet. Több település polgármestere is 
részt vett a megbeszélésen és több szakember is el tudott jönni és tapasztalattal 
segítette a szervezést.  
 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Megbeszélésen járt Monoron a 100A vasútvonal 
tervezésével kapcsolatban. Erre azért volt hivatalos, mert az útvonal járási szinten érinti 
Bugyi községet. 
A tárgyaláson szó esett a Volánbusz járataival kapcsolatban arról is, hogy a Bugyi-Népliget 
útvonalon közlekedő buszjáratokat - melyek Alsónémedin keresztül futnak be a 
pályaudvarra-, szüntessék meg a belső útvonalra bejárást. Ez akár fél órás 
menetidőnövekedéssel is jár, nem beszélve a buszon lévő tömegről. Alsónémedinek van 
saját járata, nem indokolt a Bugyi járat behajtása a belső szakaszon.  
 
További kérdés, hozzászólás 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: 
 

95/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Polgármesteri munkáról-, 
valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

   
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megbeszélték a költségvetés teljesítésével 
kapcsolatos kérdéseket, melyet a bizottság elfogadásra javasol.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlat elfogadott az alábbiak szerint: 
  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az 5/2019. (V.13.) sz. rendeletet Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről 
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4. Árajánlat ismertetése zászlótartó kiépítésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata az volt a zászlótartók megvételére, hogy a 
legolcsóbb ajánlattévőtől rendeljék meg a rudakat. Javasolja annak elfogadását a Testület 
felé.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a legolcsóbb 
zászlótartók megvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 3 db 6 m hosszúságú üvegszálas poliészterből 
készített zászlóvezetővel ellátott zászlótartó létesítésére 
megküldött ajánlatok alapján a Poliform Bt (2243 Kóka, Pesti út 
48., adószám: 24434254213)    ajánlatát fogadja el.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Poliform Bt (2243 Kóka, 
Pesti út 48., adószám: 24434254213) vállalkozóval Bruttó 
424.053.- Ft ajánlati árral a szerződést megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

5. Döntéshozatal beépítési kötelezettségről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Részletesen tárgyaltak a napirendről, arra az elhatározásra 
jutottak, hogy megkeresik azokat az ingatlantulajdonosokat, akik kedvezményesen 
vásároltak Önkormányzat telket és nem teljesítették a beépítési kötelezettséget, hogy annak 
jogkövetkezménye van. Az Önkormányzat is visszavásárolhatja a telket az egykori vételáron, 
de meghagyják annak lehetőségét, hogy a teljes vételár megfizetése mellett megtarthatják a 
telket.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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97/2019.(05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Jegyzőt, hogy a 2103/38, 2103/50, 2103/65, 2103/66, 
2104/4, 2104/9 hrsz-ú beépítési kötelezettség terhelt ingatlanok 
tulajdonosai részére küldjön felszólítást, melyben figyelmeztesse 
a beépítés határidőre és annak elmulasztása esetén fennálló 
jogkövetkezményekre. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Jegyzőt, hogy a 2103/35, 2103/44, 2103/51, 2103/54, 
2103/62 hrsz-ú beépítési kötelezettség terhelt ingatlanok 
tulajdonosai részére küldjön felszólítást, melyben figyelmeztesse 
a beépítés határidőre végső határidő kitűzésével 
kötelezettségénél teljesítésére és annak elmulasztása esetén 
fennálló jogkövetkezményekre. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. szeptember 30 

 
 

6. Társulásból való kilépés kezdeményezése (határozat módosítása) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A KDV megkereste az Önkormányzatot, hogy a Társulásból való 
kilépéshez szükség van az általuk meghatározott tartalmú határozatra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kilépésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

98/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból (továbbiakban: KDV HÖT) történő 
kiválásról szóló 59/2019.(III.14.) határozata kiegészítéseként az alábbi 
visszavonhatatlan nyilatkozatot teszi: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a KEOP 2.3.0./2F-2008-0002. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer 
hulladéklerakók rekultivációja megnevezésű Támogatási szerződés alapján uniós 
forrásból biztosított Bugyi 01161/23 hrsz alatt lévő rekultivált hulladéklerakó 
fenntartásával, utógondozásával kapcsolatos feladatokat a rekultivációs engedélyben 
foglaltaknak megfelelően a rekultivációs projekt befejezését követő 5 évig, 2020. 
május 15-ig évente elvégzi. 
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2./ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Bugyi 01161/23 hrsz alatt lévő rekultivált hulladéklerakó területe 2020. május 15-ig 
csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, adható 
bérbe, illetve terhelhető meg. 
3./ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a nyilatkozat 
1./ pontjában megnevezett Támogatási Szerződés Általános Szerződési Feltételeit – 
különös tekintettel a szerződésszegés eseteire és jogkövetkezményeire vonatkozó 
9.1. l,m,n,o, pontokra, továbbá a szerződésszegés jogkövetkezményeiről szóló 9.2. 
pontra, valamint a projekt fenntartásra vonatkozó 12.3. és 12.4. pontokra – 
megismerte. A hivatkozott Általános Szerződési Feltételek jelen határozat mellékletét 
képezik. 
4./ Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 
Megállapodása módosításának hatályba lépéséig illetőleg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáig a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati átruházott 
feladat- és hatásköröket a Társulás látja el.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. május 14. 

 

7. Belterületbe csatolási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Török Károly helyi lakos adott be kérelmet, hogy a 072/9 hrsz 
ingatlanát szeretné belterületbe vonatni, majd ott a későbbiekben építkezni. A tulajdonos 
vállalta, hogy az ezzel járó költségeket vállalja.  
 
További kérdés, hozzászólás 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: 
 

99/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a bugyi 072/9 hrsz-ú terület 
belterületbe vonást és más célú hasznosításáról szóló 
engedélyezési eljárást elindítja. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilatkozik, hogy  

 a 072/9 hrsz-ú terület belterületbe vonási kérelmének 
céljára a lakóház építését határozom meg. 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata vállalja, hogy a 
terület a tulajdonosok általnégy éven belül 
felhasználásra kerül. 
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3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a kérelmező 
költségvállalását kötelezően előírja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületet 
felhatalmazza a Polgármester az eljárással összefüggő 
okiratok aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

8. Polgárőr Egyesület beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Elkészítette a Polgárőrség a 2018 évi beszámolóját és a 
hozzátartozó támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót. A tavaly évi támogatási 
összegből 507 ezer forint megmaradt, amit kért az egyesület elnöke, hogy vezessenek át a 
2019 évre. Az idei évi támogatás utalásának az a feltétele, hogy az előző évi pénzzel el kell 
számolnia az egyesületnek.  
 
További kérdés, hozzászólás 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: 
 
 

100/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Polgárőr Egyesület 2018. évi beszámolóját. 

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi a Bugyi Polgárőr Egyesület (2347 Bugyi, 
Beleznay tér 1., adószám: 18515516-1-13) részére a 2018. 
évi 507 638 Ft támogatási maradványának felhasználását. 

3. A 2019. évre megállapított támogatás igénybevételének 
feltétele a 2018. évi nyújtott támogatás pénzügyi 
elszámolásának jóváhagyása.  

 
Határidő: 2019. szeptember 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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9.  Erzsébet királyné utca és Ady Endre utca felújítás projekt átadó 
ünnepsége 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A pályázat része volt, hogy az utcák felújítását követően átadó 
ünnepséget kell tartani a lakosság részére, amelyhez bruttó 250.000.- Ft-ot kapnak. Úgy 
gondolták, hogy az ünnepséget egybekötik a gyermeknappal és egy közös program 
keretében a gyermekek részére bérelnek két kisvonatot, mellyel meghatározott útvonalon 
körbejárják a települést. A gyermekeknek kedveskedni kívánnak egy – egy szelet Dörmi 
szelettel és egy két dl-es rostos üdítővel. Az ünnepség költségeit az Önkormányzatnak ki kell 
egészíteni és kb. 600.000.- Ft támogatási összeggel meg kell növelni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási összegről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

101/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az 
Erzsébet királyné és az Ady Endre utca felújításához 
rendezett átadó ünnepséghez szükséges költségekhez 
hozzájárul és az éves költségvetés terhére maximum 
600.000.- Ft-ot elkülönít. 
 
Határidő: 2019. május 24.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

10.  Redőnykészítés a fogorvosi rendelő ablakára 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A fogorvosi rendelő két ablakára kértek árajánlatot redőny és 
szúnyogháló készítéshez. A bizottság az alumínium redőnyt javasolta készíttetni, mert 
tartósabb és jobb minőségű, mint a műanyag. Árban sincs nagy különbség, az alumínium 
redőny felára megtérül a hosszabb élettartamnál.  
 
Kérdés, hozzászólás 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: 

102/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a 
Fogorvosi Rendelő (2347 Bugyi, Sport utca 3. szám) 
épületének két ablakára az alábbi műszaki tartalommal 
Bruttó 197.500.- Ft. összegben redőnyt és szúnyoghálót 
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készíttet Dudás Zsolt egyéni vállalkozóval (2364 Ócsa, 
Akácos utca 16., adószám:)  
- 2 db fehér alumínium redőny 
- 2 db szúnyogháló  
 
Határidő: 2019. június 30.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

11.  Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház 2018 évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a művelődési ház költségvetésében 8-10 millió 
forintos eltérés van az elmúlt évhez képest.  
 
Péter Gábor Szilveszter intézményvezető: Ez így van, a dologi kiadások visszamaradtak a 
2019-es évre. Ezt az átvezetést a pénzügyi vezetővel elkészítették, a felújítási munkákat 
áthozták erre az évre. Az ajánlatok összege drágább, mint tavaly volt, de a legolcsóbbat 
választották.  
 
Somogyi Béla polgármester: A beszámoló tartalmas, ahogy azt a munka is mutatja. Az 
intézményvezető személyében bekövetkezett váltás zökkenőmentes volt, abból semmit nem 
lehetett érezni. 
 
További hozzászólás 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: 

103/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár IKSZT 2018. évi beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

12.  2019 évi helyi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Minden évben májusban határozza meg a Testület, hogy a 
kitüntető díjakra meddig lehet a javaslatokat megküldeni. A bizottság a június 30-i dátumot 
javasolta.  
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Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határidőről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

104/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2019. évben adományozható helyi kitüntető 
díjakra felhívást tesz közzé a Bugyi Körképben és a 
beérkezett javaslatok alapján – bizottsági előkészítést 
követően – dönt. 
Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozására 
2019. június 30-ig várja a lakosság javaslatait.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                  Józsa László Kulturális Bizottság elnöke  
Határidő: 2019. augusztus 20. 

 
 

13.  Beszámoló a község 2018 évi egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Minden évben megtárgyalják a település egyészségügyi 
helyzetéről szóló beszámolókat. A tartalmas munka olvasható a beszámolókból, sajnos az 
orvosi ügyelet adatai rossz arányt mutatnak, minden napra 2 eset jut.  
 
Bálinté Balogh Mária képviselő: Hiányolja, hogy akiket a Fazekas doktornő beutal az SZTK-
ba, nincs visszacsatolás azon gyerekek esetében, akiknek mozgásszervi problémája van és 
gyógytorna javasolt. Az iskolának szüksége lenne a javaslatra, mert az alapján lehet számukra 
biztosítani a tornát, de azt sem tudni, hogy megjelent-e a gyermek a vizsgálaton, viszont az 
iskolának szüksége van az SZTK papírjára. 
 
Somogyi Béla polgármester: dr. Végh László háziorvossal volt találkozásakor megtudta, hogy 
egészségi állapota miatt nem tud dolgozni, ezért gondoskodni kell a körzete ellátásáról. 
Lakást tud biztosítani az Önkormányzat, amennyiben nem helyi orvos jelentkezne az állásra. 
Maga a rendelő a Végh doktor úr saját tulajdonú rendelője, jelenleg helyettesítéssel van 
megoldva az ellátás. Mindkét orvos a saját rendelőjében fogadja a betegeket, a Szőlő utcai 
rendelőben az asszisztencia működik, ahol gyógyszerfelírás történik. Azt is megtudta, hogy az 
üzemorvosi praxist meg kívánja tartani, annak pedig feltétele egy berendezett rendelő. 
Foglalkoznak a témával, keresik az orvost, minden megoldás érdekli az Önkormányzatot.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Jelenleg a praxis és a működési engedély is a Végh doktor úré.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolókról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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105/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Bugyi Nagyközség egészségügyi 
helyzetéről szóló 2018. évi beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

14.  Átfogó jelentés a 2018 évi gyermekvédelmi feladatokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Jegyző úr elkészítette a gyermekvédelmi feladatokról szóló 
beszámolót, amit törvényi előírás alapján minden évben el kell fogadni a Testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás 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: 

106/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az átfogó értékelést - Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának 2018 évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

15.  Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2018 évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A Gyáli Kistérség vezetője is elkészítette a 2018. évi munkáról 
szóló beszámolót, amit a Képviselő-testületnek el kell fogadnia.  

 
További kérdés, hozzászólás 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: 

107/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a „Kertváros” Gyáli Kistérség 
Szociális és Családvédelmi Központ 2018 évi 
beszámolóját. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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16.  Előterjesztés a 2019. május 26-i választással összefüggő SZSZB 
póttagok megválasztásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: Vannak tagok, akik véglegesen nem tudnak részt venni a 
választási munkában és vannak, akik csak a májusi választásokon nem tudnak részt venni, 
ezért szükséges póttagokat választani annak érdekében, hogy a szavazatszámláló 
bizottságokban meg legyen a szükséges létszám.  

 
Kérdés, hozzászólás 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: 

 
108/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete a választási eljárásról szóló 2013. 
évi XXXVI. törvény 24-25.§-ban foglaltak alapján a 
szavazatszámláló bizottságok póttagjait a következők 
szerint választja meg. Kocsisné Rusznyák Mariann, 
Mundrusz Tamásné, Sáska Balázsné, Lázár Lászlóné 
helyi lakosokat.  

 
2. A HVI vezetője gondoskodjon a megválasztott 

szavazatszámláló bizottsági póttagok eskütételéről. 
  
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 
 

17.   Uszoda területrendezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az Uszoda területéhez egyenes telekhatárt szeretnének 
kialakítani, ezért amit korábban megvásároltak a Katolikus egyháztól és Bak Károlynétól, 
most szeretnék egyenes kertvéggé alakítani. Ehhez az szükséges, hogy az egyháztól 
vásárolnak még 153 m2-i területet, Bakné viszont visszavásárol 30 m2-i területet azon az 
áron, amennyiért az Önkormányzat korábban vásárolt.  

 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a területvásárlásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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109/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 
1082 hrsz-ú 1865 m2 nagyságú „lakóház és udvar” 
elnevezésű ingatlanból 153 m2 területet 1950,-Ft/m2 
vételáron megveszi.  
 
Római Katolikus Egyház – Bugyi Kossuth u. 9 tulajdonát 
képező 1082 hrsz-ú 1865 m2 nagyságú „lakóház és udvar” 
elnevezésű ingatlanból a 153 m2 terület beolvad a 1077/3 
hrsz-ú Bugyi Nagyközség Önkormányzatának területébe, 
így a 637/2019, E-8/2019 számon záradékolt változási 
vázrajz szerint a területe 1719 m2-re változik  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel 
kapcsolatos okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pü vezető 

 
További kérdés, hozzászólás 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: 

 
110/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a tulajdonát képező 1077/3 hrsz-ú ingatlan 
területéből 30 m2 területet 1950 Ft/m2 vételáron elad Bak 
Károlyné – Kossuth u. 9 szám alatti lakos részére, mellyel 
a 1078 hrsz-ú 1189 m2 nagyságú „lakóház és udvar” 
elnevezésű ingatlan területe, mellyel a637/2019, E-
8/2019 számon záradékolt változási vázrajz szerint 1219 
m2-re, a 1077/3 hrsz-ú terület 20663 m2 -re változik  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel 
kapcsolatos okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pü vezető 
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18. Vagyonkezelői hozzájárulás szennyvíztelep felújításához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy lejárt a szennyvíztelep felújításához szükséges 
engedély, ezért a Katasztrófavédelem az engedély meghosszabbításához kérte az 
Önkormányzat vagyonkezelői hozzájárulását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a hozzájárulásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

111/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint a 21-32027-1-001-00-06 kódszámú települési 
szennyvízhálózat   tulajdonosa a KDVVH:251-14/2014 
számú (Vizikönyvi szám:7.1/a/2014) Bugyi Nagyközség 
szennyvíztisztításának és szennyvízelvezetésének vízjogi 
létesítési engedély meghosszabbításának engedélyezési 
eljáráshoz és az engedély kiadásához a 
 
vagyonkezelője hozzájárulását megadja. 
  
A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a 
hozzájárulást az engedélyező hatóság részére küldje meg.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. május 14. 

 
 

20. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – 
pályázat benyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Tavaly már beadta az Önkormányzat a Teleki utcai járdák 
felújítására a pályázatot, amit 1.5 méter szélességben szeretnének felújítani. Az a szakaszz is 
nagy forgalmat vezet az iskolába, ezért indokolt a járdák állapotának rendbehozatala. Ahol 
korábban elkészült és jó állapotban van, ott csak a szélesítés jön szóba, ott természetesen 
nem kell újraépíteni a teljes járdát.  
Az árakat átszámolták, 15 ezer forintba kerül 1 m2 járda megépítése.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a járdát a kerítéstől kell számolni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, onnan kell.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. c) pontja szerinti 
(Belterületi utak, járdák, hidak felújítása) önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.  
A pályázatot az alábbi önkormányzati/állami utak melletti 
járdaszakasz estében nyújtja be: 
Teleki utca bal oldalán található járdaszakasz (hrsz: 1312/1) 
 
A beruházás összköltsége: bruttó 14 551 341 Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 7 275 671 Ft. 
saját forrást az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

          Török Anita pénzügyi vezető 
      Határidő: 2019. május 31. 
 
 

20.  Egyebek 
- Elkerülő út engedélyes kiviteli terveinek szerzői joga 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Az elkerülő út tervezőjével, a GÁ-LA 88 Kkt. ügyvezetőjével volt 
tárgyalása. Elkészült az engedélyes építési engedély a II. szakaszra is, a tervező befejezte a 
munkáját. Megtudta, hogy egészségi állapota miatt nem tudja tovább végezni a munkát. Az a 
kérdés merült fel, amennyiben a NIF Zrt. hozzányúl a kiviteli tervekhez, akkor mi lesz a 
szerzői joggal?  
Az ügyvezető azt a választ adta, hogy természetesen a tervezőé a szerzői jog.  
Amennyiben jobb pozícióba szeretnének kerülni, akkor a kiviteli tervet még meg kell csinálni. 
Ez az összeg a kivitelezés összegének 1%-a szokott lenni, ami jelen esetben 5 milliárdos 
összeg. Eddig 26 millió forintot költöttek a tervekre, annak az 1%-a 2.6 millió forint, ezt az 
összeget kérte a tervező a szerzői jogért.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerzői jog 
összegéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az elkerülő út II. 
szakaszának kiviteli terveihez a szerzői jogokért 2.6 
millió forintot fizet a GÁ-LA ’88 Kkt.-nek.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 
 

 

- Vételi szándék a Vásártér területére 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkereste Németh József bányavállalkozó, hogy meg akarja 
venni a vásártér területét az Önkormányzattól. Kérdezte, hogy mennyi az ára, mint ipari, 
kivett területnek. Lakatos termelőüzemet szeretne építeni rajta és lakatos műhelyt szeretne 
megvalósítani. Elmondta neki, hogy nincs rajta közmű és kb. 2.5 hektár a területe. Nem 
tudott árat mondani, csak annyiról tájékoztatta, hogy a Szatmári Imre vállalkozó korábban 
már 12 millió forintot ígért a területért és annyiért nem adta el az Önkormányzat. Azt is el 
tudja képzelni, hogy megkérdeznek más Önkormányzatot, hogy mennyiért értékesítenek 
ipari célra területeket. Azt viszont tudja, hogy a terület egyik felében a földet 50 cm mélyen 
át kell rostálni, mert sok szemét van benne.  
 
Csizmadi László képviselő: 25 millió forintot javasol. 
 
Szabó Gábor László képviselő: 25 millió forintot megfelelő összegnek tart, de nem biztos 
számára, hogy további beruházást, vagy üzemet kell még a településre engedni. Nem tudni 
milyen következménye lehet a település lakosságára levetítve, vagy az infrastruktúrára.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az csak jó lehet, ha több lábon áll a település gazdasága és 
megoszlik iparra, mezőgazdaságra, szolgáltatásra. Nem hordoz magában veszélyt egy kis 
vállalkozás létrehozása egy ekkora méretű településre. Tájékoztatni fogja a vállalkozót a 25 
millió forintot árról. 

 
- Felsőványi gyermeknap megrendezéséhez támogatási összeg odaítélése 

 
Somogyi Béla polgármester: Három felsőványi lakos kereste meg azzal, hogy gyermeknapi 
programot szeretnének rendezni és ahhoz 200 ezer forint támogatást kérnek az 
Önkormányzattól. Azt javasolja, hogy ezt az összeget adják oda támogatási összegként, 
amihez szükséges a programok megjelölése, ismertetése, majd a támogatási összeg erejéig a 
számlákkal el kell számolniuk. Az Önkormányzat már évek óta támogatja a programot mobil 
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wc-k bérlésével és a feltöltős villanyóra felszerelésével.  A 200 ezer forintos támogatást ezen 
felül kérik a szervezők, amiből főzni szeretnének és játékot bérelni.  
A korábban meghozott döntést át kell gondolni, mert az arról szólt, hogy akkor ad az 
Önkormányzat támogatást a rendezvényhez, ha azt közösen szervezik a falunappal. Ezzel 
kapcsolatban volt egyeztetés, de arra jutott a két szervező, hogy a falunapot nem tartják 
meg, csak a gyermeknapot.   

 
Kérdés, hozzászólás 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: 

 
114/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Cserny Istvánné által 
2019. május 26-án Felsőványon megrendezésre 
kerülő gyermeknaphoz 200.000.- Ft támogatást 
biztosít, amelynek feltétele, hogy a szervező 
bemutassa a programot, valamint megjelöli az ahhoz 
tartozó támogatási igényt.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. május 31. 

 
- Közterületen parkoló autók értékesítése 

 
Józsa László képviselő: Hosszabb ideje látja, hogy az Arany János – Bajcsy Zsilinszky utca 
kereszteződésénél a park előtti közterületen eladó parkoló autókat állítottak le, azt a helyet 
használják tárolásra. Úgy tapasztalja, hogy ez balesetveszélyes hely és nem javasolja, hogy az 
Önkormányzat adja hozzájárulását a további közterület használathoz. Érdeklődik, hogy 
milyen szabályozás van erre vonatkozóan?  
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatásként elmondja, hogy az Önkormányzat az elmúlt 
hetekben megkereste a tulajdonost ebben az ügyben, aki bejött a Hivatalba és 10.000.- 
Ft/hó ajánlatot adott a közterületen parkoló autók közterület-használati díjaként a 
területért. Azt is tudni kell, hogy a területet rendbe tartja, a füvet rendszeresen levágja, a 
szemetet mindig összegyűjti. Tudomása van róla az Önkormányzatnak, hogy kereskedelmi 
céllal végzi az autók közterületen történő tárolását.  
 
Józsa László képviselő: Mérlegelni kell az Önkormányzatnak, hogy akarja-e, hogy ott 
értékesítés történjen, hiszen üzletszerű dolog, amit végeznek.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ismét kérdés, hogy vizsgálják-e az ajánlatot, vagy utasítsák el, 
bármekkora összeget ajánl érte? 
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem engedné meg, ha vállalkozásban végzi a kereskedést, akkor tegye 
hivatalossá és adózzon utána.  
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Molnár Tibor képviselő: Máshol nem tud helyet biztosítani az Önkormányzat?  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Amennyiben megkérdezi az Önkormányzattól, hogy 
építhet-e ott parkolót a vállalkozásához, akkor azt engedi az Önkormányzat?  
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy amíg nem akadályozza a parkolás a közlekedést, 
vagy az esetleges járdaépítést, addig folytathatja az értékesítést, amint rendeződik a 
közterület, ott nem parkolhat tovább az autókkal.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a további 
területhasználatról és a használati díj ajánlat elfogadásáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2019. (05.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Nyisztor Béla, Bugyi, Arany János 24 szám 
alatti lakos kérelmét támogatja és hozzájárul, hogy az 
Arany János utcai közterületen a „Paprikagödör” előtt 
gépjárművekkel parkoljon, amiért havi 10.000.- Ft 
közterület használati díjat fizet az Önkormányzat számára.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. május 31. 

 
- Belterületi vízelvezetés problémái 

 
Molnár Tibor képviselő: Nagy esőzéskor a Teleki – Új utca közötti szakaszon hatalmas víz áll. 
Nem lehet megoldani a problémát azzal, hogy az árkokat összekötik és ezzel a víz arra a 
területre is el tud folyni, amelyik magasabban van? 
 
Somogyi Béla polgármester: Ezt nem lehet megcsinálni, mivel a víz mindig megkeresi az 
útját és ebben az esetben az alacsonyabban lévő árkokban mindig állna a víz.  
Meg kell keresni a KPM-et, hogy túrják le a padkát, amelyek nagyon fel vannak duzzadva és 
nem engedi, hogy az árokba follyon a víz.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

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


