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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. szeptember 19-i soros ülésén 

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

  
Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – ig. csop.vezető 
 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soron következő önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 7 
fő jelen van Bálintné Balogh Mária és Nagy András Gábor jelezte távolmaradását.  
 
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 Képviselők részéről nem érkezett felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 

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

2. Dabas Város Tűzoltóság 2018 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 2019. I. 
félévi előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Döntéshozatal Uszoda telekrendezéséhez  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Tervezési ajánlatok ismertetése Irinyi utca közműellátáshoz 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Bölcsőde gyengeáram tervezésére ajánlatok ismertetése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Telekpusztai lakosok belterületbe csatolás iránti kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Javaslattétel kérése Pest Megye díjazottjaira   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. DAKÖV Kft. víziközművek fejlesztési terve 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11. HÉSZ módosítási igények  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Kérelem önkormányzati területen büfékocsi működtetéséhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Bessenyei Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak többletköltségeihez támogatás 
kérése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

14. Előterjesztés vállalkozói park vízellátás és szennyvízelvezetésének tervezéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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15. Tájékoztató az önkormányzati értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulásáról  

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

16. Előterjesztés közterületi faültetés költségeinek biztosítására  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
17. Fellebbezés Gazdasági Bizottság mezőőri járulék kivetésének határozata ellen 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

18. Egyebek 
- Közalapítvány Alapító Okirat módosítása 
- Árajánlat kérése Buszmegállók tervezésére 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. 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: 
 

- Júniusban ismét volt egy garanciális bejárása a Sportcsarnoknak, a hibák javításából 
még néhány feladat, ami hátra van és el kell végezni.  

- Árajánlatot kértek be az Uszoda kiviteli terveire, mert még nem tudják, hogy 
belevágjanak-e az építésébe. Azt tudni jelenleg, hogy a pályázatot elutasították, erről 
már írásban is megérkezett a tájékoztatás. Jövő évben várják, hogy ismét be lehessen 
adni a pályázatot. 500 milliárd forint értékű TAO támogatás vissza van tartva, ami 
még nem valósult meg, de ki fogják osztani. Jövő év áprilisáig ebben az ügyben nem 
várható további fejlemény. 

- Megbeszélésen volt a Magyar Közútnál az 52104-es út (ócsai út) felújításával 
kapcsolatban. Hamarosan kezdődik az útfelújítás, október közepéig elkezdik a 
munkákat. 

- A Pilisi Parkerdő RT. igazgatója kereste meg, mert bányabővítést terveznek, amihez 
kérik a Testület támogatását. Mivel az elkerülő út építéséhez és az OBO cég 
bővítéséhez is majd erdőterületre lesz szükség, kérik egymás munkájának 
támogatását, a kölcsönös segítséget. 

- Több megbeszélése volt a DAKÖV Kft. ügyvezetőjével a Béke köz csatornázásával 
kapcsolatban. Kértek árajánlatot az Irinyi János utca víz és csatornázási munkáira is.  

- Szintén tárgyalt a Mészáros Kft.-vel a szennyvíztisztító témájában, jövő héten aláírják 
a támogatási szerződést, jövőre már el is készülhet. 
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- Nincs víz és csatorna a Nefelejcs utcai kertvégeknél. Erről is szó esett a DAKÖV 
megbeszélésen. Megrajzoltatják és engedélyeztetik a DAKÖV-vel. Nem szeretnék, ha 
az aszfaltos út alatt fúrnának át az építtetők, veszélyeztetve a többi közművezetéket. 

- A DAKÖV Kft. a munkák befejeztével nem jól végezte el az aszfalt-helyreállítást , ezzel 
kapcsolatban is megbeszélést folytattak. További téma volt a vállalkozói park víz és 
csatorna kiépítése, továbbá az új telekosztásnál a víz és csatorna munkái. 

- Az új telkekhez a gázterveket ma vitte el a vállalkozó, elkészíti a kivitelezésre az 
árajánlatot, majd kezdődhet annak kivitelezése. 

- Aláírták a Meritó Kft-vel a kivitelezési szerződést a Bölcsőde építéséhez, a 
koordinációs értekezletek minden hétfőn zajlanak, ahol igyekeznek minden kérdést 
időben megbeszélni. Ezeken a tárgyalásokon a belső építész is részt vesz, már kértek 
árajánlatot a burkolatok megtervezésére. Ezen kívül a nyílászárók, falak színére is 
kértek ajánlatot. Szintén árajánlatot kéretek be az IT rendszer kiépítésére is.  

- Tárgyaltak a Hidrográd Kft.-vel az ABC és a Sportcsarnok közti parkoló megépítéséről, 
az elszámolás még nem készült el, de a parkoló már igen. Vannak plusz és mínuszos 
tételek is.  

- A Hangár utca építésére lefolytatták a közbeszerzést és aláírták a vállalkozói 
szerződést. A Duna Aszfalt fogja végezni a munkákat, hamarosan kezdőik az építése.  

- Két szúnyogirtás is volt a nyáron.  
- Sikeresen megszervezték a Földművesek Napját a Krumplifesztivál keretében, amely 

sikeresen lezajlott.  
- Elszállították a Szőke tanyáról azt a szennyezett hulladékot, amelyre felszólították az 

Önkormányzatot. Ennek kifizetése már megtörtént. 
- VP ellenőrzés volt a Hivatalban, mely során a Beleznay iskolát, valamint a Hivatal 

épületének felújítását ellenőrizték. Megérkezett az elszámolás is a közel egy éve 
befejeződött munkák után.  

- A Hungast Zrt.-vel (volt Zóna Kft.) volt megbeszélés abban a témában, mi lenne, ha a 
főzőkonyhát megszűntetnék és helyben csak melegítőkonyha lenne. Természetesen 
ez nem érdeke az Önkormányzatnak, indokolták is ezt a Bölcsőde megépítésével, 
amihez a pályázatot is úgy adták be, hogy a főzőkonyhát biztosítják, a bölcsődében 
már csak melegítés lesz. A konyha felújítását viszont közös költség viselése mellett 
vállalták mindkét részről. Ez a légtechnikát jelenti, amivel megoldódna az évek óta 
tartó páralecsapódás, továbbá van néhány eszköz, ami cserére szorulna (fa asztalok, 
egyéb bútorzat). 
 

Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy a Béke közben a felvágott aszfalt 
helyreállítása mikorra várható. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem tudja megmondani a pontos idejét, mert a DAKÖV Kft.-
nek kell helyreállítani és kifizetni. Ezt forró aszfalttal kell megcsinálni, a hideg aszfalt nem 
megoldás a javításra.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Van két olyan fontos átkelőhely a településen, ahova nagyon nagy 
szükség lenne zebrára. Ilyen a Teleki utca – Szőlő utca és az Abay Frigyes – Teleki utcánál 
lévő kereszteződés.  

 
Somogyi Béla polgármester: Erre már két évvel ezelőtt volt kezdeményezés. Szabályok 
vannak rá, terveztetni kell és engedélyeztetni, amihez több előírás is van.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

181/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló 
Polgármesteri-, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. Dabas Város Tűzoltóság 2018 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Meghívták az ülésre a kirendeltség-vezetőt, aki nem tudott 
részt venni az ülésen, de a beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

182/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dabas Város Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2018. évi beszámolóját.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének 2019. I. félévi előirányzat módosításáról 

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság elfogadásra javasolja az I. félévi előirányzat 
módosításáról szóló beszámolót. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadta az alábbiak szerint: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 9/2019.(IX.23.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
2/2019. (II.14.) sz. rendelet módosításáról 

 
4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Szintén megtárgyalta a bizottság a napirendet, amit elfogadásra 
javasol a Testület felé.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a költségvetés 
teljesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

183/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének június 30-i 
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 
 

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

Somogyi Béla polgármester: Megvásárolták Bak Károlynétól és az Egyháztól a kertvégeket, 
ami egy egyenes határ kialakítását követően azt eredményezte, hogy Bak Károlynénak vissza 
kellene vásárolnia 30 m2-t, mert így lett a telekvég egyenes. Azt mondta, hogy neki erre nincs 
szüksége, nem tart rá igényt és nem is szeretné kifizetni annak az árát. Dönteni kell róla, 
hogy az Önkormányzat elengedi ezt a jelentéktelen összeget.  
Felmerült annak a kérdése, hogy a volt Mata pékbolt kertvégéből szükség lenne egy kis 
területre, hogy az Uszoda területe egy szabályos telek lehessen, amihez az előző tulajdonos 
nem járult hozzá, nem adott el belőle az Önkormányzatnak. A jelenlegi tulajdonos egy török 
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hölgy, akivel már szóban megegyeztek a telek kiigazításáról, de cserébe kéri az ingatlan 
melletti kisköz területét. Az Önkormányzatnak az Irinyi utca kialakítását követően már nem 
lesz szüksége a kisközre, a török ingatlantulajdonosnak pedig azzal megszélesíti a telkét. 
Közforgalom elől csak akkor lehet lezárni, amikor az Irinyi utcát megnyitják. Az nem fogja 
befolyásolni az út kialakítását, hogy az Uszoda építése nem kezdődik meg. A közművek 
kiépítése után, az utat is megépítik aszfalttal. Erről már Hidrográd Kft-vel és a Duna Aszfalt 
céggel is tárgyalt, akiktől azt a pozitív választ kapta, hogy egy éven belül kialakulhat az út.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó: Azt figyelembe kell majd venni az útépítésnél, hogy az 
Erzsébet királyné utcáról ne legyen nehéz ráfordulni az Irinyi utcára, mert szűk utcára kell 
fordulni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Figyelembe fogják venni az építéskor. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a vételár 
megfizetésének elengedéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

184/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Bak Károlyné (2347 Bugyi Kossuth Lajos utca 9.) vevő 
Bugyi 1077/3 hrsz-ú 30/20540 tulajdoni hányadú ingatlanrészre 
vonatkozó bruttó 58 500,- Ft vételár megfizetését elengedi. A 
vevővel szembeni követelésről lemond.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pü. vezető 

 

6. Tervezési ajánlatok ismertetése Irinyi utca közműellátáshoz 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Somogyi Béla polgármester: Megérkeztek az ajánlatok az Irinyi utca közműellátásához, a 
legkedvezőbb ajánlatot Jasper Lóránt magántervező adta, ezért javasolja, hogy vele kössenek 
szerződést, mert ÁFA mentesen tudja a feladatot elvégezni.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a közműellátásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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185/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1)   Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Irinyi utca (1073/2.hrsz) 
víz- és szennyvízelvezetés tervezési munkáira 500.000.- 
Ft összegben szerződést köt Jasper Lóránt (2366 
Kakucs, Fő u. 11.) magántervezővel. (adószám: 
73205517-1-33) 

2)   Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületet 
felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés 
aláírására.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

7. Bölcsőde gyengeáram tervezésére ajánlatok ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Megérkeztek az árajánlatok a gyengeáram tervezésére és 
kivitelezésre. Mivel nem egységesek a beérkezett ajánlatok, nem is lehet összehasonlítani 
őket. Van olyan cég, aki csak tervezésre adta be, és van olyan, aki tervezésre és kivitelezésre 
egyaránt. Azt javasolja, hogy ne döntsenek a mai ülésen, hanem kérjenek be ismét 
ajánlatokat, de rögzítsék le pontosan, hogy tervezésre és kivitelezére egyaránt készítsenek 
ajánlatot.  
 
Molnár Tibor képviselő: Pontosan kell rögzíteni azokat az elvárásokat, ami alapján az 
ajánlatokat készíteni kell. Jelöljék meg mit kérnek kiépíteni és mindkét munkanemre külön 
kérjék az árajánlatot. Azt javasolja, miután visszaérkeznek az ajánlatok, válassza a 
Polgármester úr az összességében legkedvezőbb ajánlatot tévő céget.  
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta Bölcsőde 
gyengeáramú tervezési munkáira árajánlat bekéréséről szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
186/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a bugyi 1280 hrsz-ú területen 
építendő bölcsőde gyengeáramú tervezési és kivitelezési 
munkáira (tűzvédelmi berendezés, riasztó) egyaránt kérjen 
legalább három vállalkozótól ajánlatot.   
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   
legkedvezőbb ajánlatot adó   tervezővel vállalkozóval kössön 
szerződést.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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8. Telekpusztai lakosok belterületbe csatolás iránti kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkeresték a telekpusztai lakosok, hogy a Peterdy utca 
mellett lévő ingatlanokat szeretnék belterületbe vonatni. Ennek az ingatlannak szoros 
kapcsolata van a belterülettel, de a kijárást nem a Peterdy utcán szeretnék megoldani, 
hanem a Szadai Gabriella telkén, ami magánterület. Korában ezek szolgálati lakások voltak és 
természetes volt, hogy azt az utat használták, amelyik tetszett. Szeretnék, ha az ingatlan 
közművesítve lenne, amelyből egyébként már csak a csatorna és az aszfalt hiányzik. Kiment 
és megnézte, az út jó állapotban van.  
 
Csizmadi László képviselő: Készült-e költségvetés arról, hogy a közművesítés mennyibe 
kerülne az Önkormányzatnak? 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem készült rá költségvetés, de körülbelül 20 millió forint 
lenne.  
Emlékszik rá, amikor a belterületi utakat aszfaltozták, akkor a telekpusztai 
ingatlantulajdonosok aláírást gyűjtöttek, hogy legyen kivezető út. A belterületbe vonás négy 
ingatlant érint, amit még egykor a Tsz-től vásároltak.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a telekpusztai 
belterületbe vonás elutasításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

187/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a  

 

HRSZ Terület (m2) 

080/2 2899 

080/3 1549 

080/4 2005 

080/5 280 

080/8 2673 

Összesen: 9406 

 
területeket nem vonja belterületbe. 
  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületet 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az érintettek 
tájékoztassa.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. Javaslattétel kérése Pest Megye díjazottjaira 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: Elolvasta a kiírás feltételeit és azt gondolja, hogy a 
kritériumok nagyon magasak a jelöltek felé, ezért nem javasol Pest Megyei díjra senkit.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a kitüntető díjról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

188/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Pest Megyei Kitüntető díjazottra nem tesz jelölést. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

10. DAKÖV Kft. víziközművek fejlesztési terve 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábban szerződést kötöttek a fejlesztési terv elkészítésére a 
DAKÖV Kft.-vel, amit a közműhálózat üzemeltetőjének kell elkészíteni és benyújtani a 
közműszabályozási hivatalhoz. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a gördülő fejlesztési 
terv elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

189/2019. (09.19.) sz. K.t. 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 
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11. HÉSZ módosítási igények 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Balla János kérelme nem igényel HÉSZ módosítást, mivel 
magánterületű utat alakított ki, a szántó területét pedig lakóövezetbe szeretné soroltatni, 
amit a későbbi TSZT készítésekor fog újra felülvizsgálni, mert a telekalakítás infrastruktúra 
megépítésével is járni fog.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta Balla János 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

190/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 01574/9 és 01574/33 helyrajzi számú ingatlanok Ev 
övezeti besorolásának módosítását az új TSZT és HÉSZ 
készítésénél vizsgálja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: A Busped Kft. kérelme még tavaly érkezett a Hivatalba, 
amelyben kérte a tulajdonos, hogy a mezőgazdasági övezetbe sorolt 01161/28 hrsz. 
ingatlant sorolják át bányaterületi övezetbe.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a Duna Ipoly Nemzeti Parkkal történt-e már 
egyeztetés a bányabővítési témában? 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Meg kell hívni a nemzeti parkot is az eljárás során, az országos 
rendezési terv szigorított a szabályozáson, mert az ökológiai folyosón nem engednek 
bányanyitást.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még a tervezési szakaszban meg kell keresniük a Duna Ipolyt, 
aki nemet mondhat a bányabővítésre, az Önkormányzat döntése ettől független.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Busped Kft. 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

191/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó  
01161/28 hrsz-ú Má (Általános mezőgazdasági övezet)  
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Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 

történő átsorolását 
 

támogatja. 
 

2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismét kérelemmel fordult Cserna Ferenc az Önkormányzathoz, 
hogy a Sport utcai ingatlanát sorolják át lakóövezetbe.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Cserna Ferenc 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

192/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó  
1329/2 hrsz-ú Ksp (Különleges-Sportterület, szabadidő) övezet  
 

Lf Falusias lakóövezetbe történő átsorolását 
 

nem támogatja. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 

 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: A Kimura Kft. kérelme nem veszélyes hulladékhasznosítási 
övezetbe sorolására vonatkozik.  
 
Somogyi Béla polgármester: A tulajdonos nem tartja be azt az ígéretet, amit a korábbi 
testületi ülésen mondott, a beszállítás engedélyek nélkül folyik. Azt nem látni mit szállítanak 
és hogy töltik fel a bányát, mert eltakarták földdel. Az ígéret arról szólt, hogy minden 
engedélyt beszerez, hogy az Önkormányzat is tudjon róla, mi folyik a bányaterületen.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Az Önkormányzat megszavazhatja az átsorolást, más 
hatóságnál megbukhat a munkavégzésük. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Kimura Kft. 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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193/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó  
01630/48 hrsz-ú Mko (Korlátozott mezőgazdasági övezet)  
 
Különleges terület- (Kh-hu) nem veszélyes hulladék hasznosítási 
övezetbe történő átsorolását 
támogatja a 8/2019. (I.17.) számú határozatban foglalt 
feltételekkel. 
 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Korábban már volt ilyen irányú kérelme Nagyalásonyi Gyulának, 
hogy az ürbőpusztai csatorna melletti területeket sorolják horgászcélú övezetben. Ezt a 
hatóságok sem támogatták. Az emberek most is ott horgásznak, a kérelem építésre 
vonatkozik, a partot nem szabad körbe keríteni.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Nagyalásonyi Gyula 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

194/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 0987, 0981 helyrajzi számú MKO övezeti 
besorolású területek horgászcélú hétvégi házas övezetbe 
történő átsorolásának településrendezési terv módosítási 
igényt 

nem támogatja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Somogyi Béla polgármester: A Palazió Kft. kérelme azokra a tórészekre vonatkoznak, 
amelyeket már kibányásztak és most már más övezetbe szeretnék sorolni. Az üzemi 
területtől elkülönülnek, ezzel indokolják a szabadidős és sportcélú tevékenység megjelölését.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Palazió Kft. 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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195/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó 01628/1, 01628/3, 01628/5, 01628/6, 
01630/47 hrsz-ú Vb övezte sorolt terület 
 

szabadidős, Sportcélú tevékenységű építmények, épületek 
elhelyezésére alkalmas építési övezetbe történő átsorolását  

 
tulajdonosi hozzájárulás kikötésével támogatja. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

Somogyi Béla polgármester: A Pilisi Parkerdő kérelme bányanyitásra vonatkozik, ami 
központi projekt lesz, és 24,97 hektár területet érint, ami teljesen állami tulajdonban van. Ez 
jelentős gazdasági haszon lenne a parkerdő számára, ezért azt gondolja, hogy az elkerülő út 
építéséhez az Önkormányzatnak is nagy szüksége lesz a parkerdő támogatására, most 
támogatni szükséges a kérelmüket.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Az egész terület meg fog szűnni, mint erdő?  
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, de máshol fognak majd erdőt telepíteni helyette és majd 
a kibányászott bányát is vissza fogják tölteni és újra telepíti az erdészet.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta Pilisi Parkerdő 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodási 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

196/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó Bugyi Alsóvány területén lévő 01431 
hrsz-ú Ee (egészségügyi, szociális turisztikai övezte sorolt 
terület 
 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

 
támogatja. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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Somogyi Béla polgármester: A Duna Dráva Cement Kft. kereste meg, hogy a jelenlegi 
bányájukkal szembeni mezőgazdasági területeket (Ráday utcai végén lévő bal oldali 
szántóterület) szeretnék kibányászni, bővíteni a felgyorsult építőipari igények miatt. 
Kertészetre is alig alkalmas a föld, leginkább lucerna és takarmánynövény termesztésre 
alkalmas.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Duna Dráva Cement 
Kft. kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

197/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó  
01554/13-26, 01554/40-41, 01560/1-13 hrsz-ú Má (Általános 
mezőgazdasági övezet) területek 
 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

támogatja. 
 

2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 

 
 

Somogyi Béla polgármester: A Forster tulajdonosa már megszerezte a csereerdőterületet 
ahhoz, hogy a jelenlegi erdőt átminősítsék. A Pilisi Parkerdő jelenlegi tulajdonosa partner 
benne, támogatják a kérelmüket. Adásvételi szerződést még nem kötöttek, de ettől az 
Önkormányzat még a támogatást megadhatja. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Forster Redezvény 
Kft. kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

198/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó  
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• 01601/14 hrsz-ú Üü (Üdülőházas üdülőterület) övezte sorolt 
terület belterületbe javasolt területté történő módosítását és 
Vt (Településközponti vegyes terület övezetbe sorolását 

• 01601/13 hrsz-ú -mellékelt térképen megjelölt – 7,86 ha Ee 
(egészségügyi, szociális turisztikai övezte sorolt terület Vi 
(intézményi terület övezetbe sorolását  

 
 tulajdonosi hozzájárulás kikötésével támogatja. 

 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 

Dr. Szatmári Attila jegyző: Elhívták a BUSÓ Kft. ügyvezetőjét, aki elmondta, hogy a 2018-as 
HÉSZ módosításakor már a Testület elfogadta a bányaövezeti besoroláshoz, de csak a 
szerkezeti tervben, a szabályozási tervben még mindig mezőgazdasági övezeti besorolásban 
van. A módosítás a szabályozási tervhez kötött, 2001 óta a HÉSZ-ben át van jelölve, de még 
mezőgazdasági övezetben szerepel, ezért a bányaterületi átsoroláshoz a HÉSZ-t módosítani 
szükséges. A műszaki üzemi tervre már megvannak az engedélyeik.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a BUSÓ Kft. 
kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

199/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési 
terv módosítására vonatkozó  
01390, 01394, 01395/19-32, 01453/6-7-8-9 és a 01461/11 hrsz-
ú Általános mezőgazdasági területi (Má) övezetbe lévő 
területek  
 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

 
támogatja,  

 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a Vállakozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
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Somogyi Béla polgármester: A BUSÓ Kft. másik igénye teljesen új, az még bányakutatási 
szakaszban van, még szükségük van a környezetvédelmi engedélyre, anélkül nem lehet 
bányászati tevékenységet folytatni.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta a BUSÓ Kft. kérelméről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

200/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési 
terv módosítására vonatkozó  
01453/4, 01449/4-7, 01319, 01320, 01321 hrsz-ú Általános 
mezőgazdasági területi (Má) övezetbe lévő területek  

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

támogatja,  
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a Vállakozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Az Ónodi és Társa Kft. kérelme is bányabővítésekre vonatkozik, 
amihez kérik a Testület támogatását.  

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta az Ónodi és Társa Kft. szabályozási 
terv módosítási kérelméről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség 
településrendezési terv módosítására vonatkozó  

01445/7-9;01449/17-20 hrsz-ú Általános mezőgazdasági területi 
(Má) övezetbe lévő területek  

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

támogatja, 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költségeket a Vállakozónak kell vállalnia. 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
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Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta az Ónodi és Társa Kft. meglévő 
bányájának bővítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

202/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség 
településrendezési terv módosítására vonatkozó  

• 01445/5-6 hrsz-ú Általános mezőgazdasági területi 
(Má) övezetbe lévő területek  

• 01445/3 hrsz-ú Eg gazdasági erdő övezetben lévő 
terület  

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 

támogatja. 
2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a Vállakozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Dönteni kell az elfogadott igények tervezési ajánlatairól, 
amelynek költségeit a kérelmezőknek kell majd vállalniuk.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta a tervezési ajánlatról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

203/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
Ha Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft   
1116 Budapest Zsurló köz 5. „BUGYI NAGYKÖZSÉG TRE 
MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE” – elnevezésű 2019. 
szeptember 15-n kelt ajánlatban foglalt – önkormányzat által 
jóváhagyott tervezési munkákra és tartalomra- vonatkozó 
ajánlatát elfogadja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Ha 
Tervstúdió Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft-vel 
(1116 Budapest Zsurló köz 5.  Adószám: 25456240-2-43) a 2, 4, 
7, 8, 10, 11, 12, 13 számú tervezésekre  
 2.350.000,-Ft+áfa tervezési díjjal – környezeti értékelés 
céljából szükség esetén 650.000,-Ft+áfa összeg erejéig a 
szerződést megkösse. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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Somogyi Béla polgármester: Az előző mintájára a Főépítészi díjról is dönteni kell.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta a Főépítészi díjról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

204/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a. 
„BUGYI NAGYKÖZSÉG TRE MÓDOSÍTÁSA 
RÉSZTERÜLETEKRE” – elnevezésű településtervezési 
feladatok főépítészi feladatellátásra a Ertl Antal építész 
Székesfehérvár, Rába utca 22. 2019. szeptember 12-én kelt 
ajánlatát elfogadja. 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Kft-
vel Ertl Antal építésszel (Székesfehérvár, Rába utca 22.) a 
2,4, 7, 8, 10,11, 12, 13 számú településrendezési 
tervmódosítások főépítészi feladataira   800.000,-Ft+áfa 
tervezési díjjal megkösse. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

12. Kérelem önkormányzati területen büfékocsi működtetéséhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tóth Bianka felsőványi lakos azzal kereste meg, hogy 
önkormányzati területen szeretne büfékocsit üzemeltetni, miután Felsőványon bezárt a bolt 
és a kocsma egyaránt. Kérte a segítséget, biztosítson az Önkormányzat számára 40 m2-i 
területet, amiért közterülethasználati díjat fizetne. Díjként az előző kérelem mintájára 
kellene az összeget meghatározni, ami azt jelenti, hogy a Nyisztor féle szerződésben 
meghatározott 20 m2/10.000.- Ft/hó összeghez képest itt duplája a bérelni kívánt terület, 
akkor a bérleti összeget is ennek arányában növeljék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a 
közterülethasználatról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

205/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Tóth Bianka (Bugyi Radnóti u. 12-4.) részére 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat tulajdonát képező 4021/3 
hrsz-ú ingatlanból 40 m2 területet – mellékelt térképen 

megjelölt – 20.000,-Ft/hó díj ellenében közterület 
használatát biztosítja.  
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  A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
Tóth Bianka részére a közterülethasználati engedély kiadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

13. Bessenyei Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak  
többletköltségeihez támogatás kérése 

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

Somogyi Béla polgármester: A művelődési ház dolgozói azzal a kéréssel fordultak a 
Testülethez, hogy évente 25.000.- Ft-tal támogassa az Önkormányzat a ruhaköltségeiket, 
hogy az általuk szervezett rendezvényeken megfelelő öltözetben tudjanak megjelenni.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
206/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
munkavállalói részére 25.000,-Ft/munkavállaló/év összeg 
erejéig rendezvényeken történő alkalomhoz illő megjelenés  
biztosítására ruházati költségtérítést biztosít.  
 
A fenti hozzájárulást – annak járulékkal jövelt összegét - a 
mindenkori költségvetésben biztosítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

14. Előterjesztés vállalkozói park vízellátás és szennyvízelvezetésének 
tervezéséről 

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

Somogyi Béla polgármester: A korábban aláírt szerződésen még lehet módosítani, mert 
Jasper Lóránt egyéni vállalkozó ÁFA mentesen elvégzi a munkát, amellyel jelentős költséget 
spórolnak meg az Önkormányzatnak. 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a tervezésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

207/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a JSP 97 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-
vel kötött, a vállalkozói park vízellátás és 
szennyvízelvezetésének tervezésére vonatkozó szerződést 
felbontja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy Jasper Lóránt egyéni vállalkozóval 
(2366 Kakucs, Fő u. 11., adószám: 73205517-1-33) a 
vállalkozói park vízellátás és szennyvízelvezetésének 
tervezésére vonatkozó szerződést 900 000,- Ft összeggel 
megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pü vezető 

 
 

15. Tájékoztató az önkormányzati értékpapír befektetés pénzforgalmi 
alakulásáról 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A befektetés 243 millió forinton áll, az Önkormányzat szabad 
pénzeszközét pedig továbbra is a Takarékbanknál tartják, amit nem szeretnének lekötni a 
futó pályázatok miatt. Önerő biztosítására bármikor szükség lehet, mivel a pályázatok nagy 
része utófinanszírozott.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta az értékpapír 
alakulásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

208/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót 
elfogadja. Az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötését nem javasolja.  
 
A kezelt pénzeszközt továbbra is a Generali Befektetési Alapkezelőnél 

tartja.  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad pénzeszköz 
kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török Anita pénzügyi 
vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő beszámolási 
kötelezettség előírásával.   
 

Határidő:  azonnal, valamint a 2019. november havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

    Török Anita pénzügyi vezető 
 

16. Előterjesztés közterületi faültetés költségeinek biztosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A TEFÜSZ vezetője szeretne a közintézmények és egyéb 
közterületeken parkosítani, fákat ültetni. Ehhez vásároltak 60 db gömbkőrist és fognak még 
vásárolni 60 db gömbjuhart is. Felmérték az igényeket, ennél sokkal több fát is lehetne 
ültetni a településen, de egyelőre az első szakaszban ezt szeretnék megvalósítani.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta a favásárlásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

209/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy közterületi faültetéshez  

• 60 db földlabdás gömbkőrist rendel 7390,-Ft/db+áfa 
egységáron a Garden Depot kft (cím, asz) cégtől 

• 60 db földlabdás gömbjuhart rendel 9.000,-Ft/db áfa 
egységáron a Jupiperus Parkerdészettől (cím, asz). 

 
A Képviselő-estület felhatalmazza a TEFÜSZ vezetőjét, hogy a 
megrendelésről intézkedjen. 
 
Felelős: Szabó Gábor-TEFÜSZ vezető 
Határidő: azonnal 

 

17. Egyebek 
 

- Közalapítvány Alapító Okirat módosítása 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A Közalapítvány Alapító Okiratának 
módosítására van szükség, mert 2019 áprilisa óta a kuratórium tagjainak mandátuma nincs 
meghosszabbítva. A Közalapítvány egy pályázatot szeretne beadni a citera együttes ruháinak 
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megvételéhez, amihez szükség van az Alapító Okiratra, ezért is szükséges a tagok 
mandátumának meghosszabbítása.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta az alapító okirat 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

210/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi Nagyközségért közalapítvány 
kuratórium tagjainak mandátumát 2023. december 31-éig terjedő időre 
meghosszabbítja. 
 
Kuratórium tagjai: 
Elnök: Németh Mihályné 
Titkár: Pamuk Katalin 
Tagok: Kópiás Ferencné 
            Bálint Béla 
            Lakatos Emil 
            Matics Lászlóné 
            Proksa Károly 
            Szatmáriné Drahos Edit 
     Szalánczi Milán Alex 
             
Ellenőrző Bizottság tagjai: 
Elnök: Hernádi Lajosné 
            Dr. Csányi István 
            Martonné Nagy Margit 
            Papp F. Lászlóné 
            Tokics Józsefné 
            Váczy László  
Az önkormányzat felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
intézkedés megtételére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

- Árajánlat kérés Buszmegállók tervezésére 
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy Tot Kristóffal készíttessék el a terveket, ami 
alapján már a költségvetést is lehet készíteni. Azt is el kell dönteni, hogy a három látványterv 
közül melyikre készíttessék el a tervet.  
 
Józsa László képviselő: A téglából épített íves megoldást nem javasolja, mert azon a szél 
átfúj és az eső is beesik.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátotta buszmegállók 
terveinek elkészítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

211/2019. (09.19.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a település buszmegállóihoz 
az előterjesztésben szereplő látványtervek alapján, a 
fából készült két típusú váróterem tervezéséhez 
árajánlatot kérjen be Tot Kristóf Bugyi, Rákóczi u. 72. 
szám alatti tervezőtől.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
 

 
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 


