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

2019. június 13-i soros ülésén 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

Török Anita – pénzügyi vezető 
 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent vendéget, 
valamint Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van.   
Rácz Zsolt képviselő 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. 
Somogyi Béla polgármester úr az Egyebekben a Szúnyoggyérítésről, valamint a Sport 
Egyesület ellenőrzéséről szeretne említést tenni. 
A Képviselők részéről nem érkezett további felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 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. Előterjesztés a befektetés pénzforgalmi alakulásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
3. Támogatási kérelem Kosovics gyerekek birkózó edzőtábor költségeihez  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Támogatási kérelem Dabas Mentőállomás mentőautónak felszereltsége ügyében  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Előterjesztés a Kazinczy F Ált Iskola udvari játékok cseréjéről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
6. Előterjesztés a Széchenyi tér 1. önkormányzati lakás gázellátásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
7. Előterjesztés a Gyerekjóléti Szolgálat részére tároló konténer vásárlásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
8. Reménysugár Alapítvány támogatási kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
9. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
10. Óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése a 2019/2020 nevelési évre    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
11. Vásártérre vonatkozó ajánlat ismertetése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
12. Döntéshozatal "„01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő felújítása” 

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

 
13. Ajánlat ismertetése Hangár utca műszaki feladatok ellátására  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
14. Elvi nyilatkozat Magyar Állam javára területátadásról  
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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15. 113/2019 számú határozat pontosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
16. Sport utcai Óvodába gázkazán vásárlása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
17. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
18. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
19. Egyebek 

- Szúnyoggyérítés 
- Sport Egyesület ellenőrzése 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 

a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  
 

- Több rendezvényen is részt vett az elmúlt időszakban. Délegyházán jártak és 
meghívták őket a szeptemberi Krumplifesztiválra, ők lesznek a vendégek.   

- Lezárult a Szépkorúak akadémiája, amely nagy sikerrel járt.  
- Jól sikerült a településen megrendezett gyermeknap, amelyet egybekötöttek az Ady-

Erzsébet utcák aszfaltozási átadó ünnepségével. Pánczél Károly országgyűlési 
képviselő is részt vett az ünnepségen, amit a Művelődési Ház szervezett meg.  

- Több napos esemény volt a „tolás napja” rendezvény, amelyre meghívást kapott és 
részt vett a miskolci egyetemisták szervezésében. Dunaújvárosból indultak és egy 
műtárgyat kocsin toltak Miskolcra az Egyetem udvarára. Az útvonalukba esett Bugyi 
település, kérték az Önkormányzat segítségét áramvételezési- és elszállásolással 
kapcsolatban, majd meghívták egy rövid programra a Forstertől való induláskor. A 
szállást és a kétszeri étkezést Gál Gábor térítésmentesen biztosította az 
egyetemistáknak, amit ezúton is szeretne megköszönni neki.  

- Részt vett a Kóhalma vadásztársaság éves koszorúzási ünnepségén, ahol az 
Önkormányzat nevében koszorút helyezett el az elhunyt vadászok emlékére.  
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- Szakfelügyelői vizsgálat volt a védőnőknél és orvosoknál. Nem sok hiányosság van, de 
észrevételezték, hogy a veszélyes hulladékot külön hűtőben kell tárolni, nem 
elegendő elkülöníteni.   

 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Egységes edényeket kapnak az orvosok. Amikor 
megtelik a vödör, ki kell hívni és elviszik a veszélyes hulladékot. 4-5 hűtőre lenne pluszban 
szükség, azért, hogy csoportosítani lehessen a vödrökben a hulladékot.  
 

- DAKÖV taggyűlés volt Dabason, az éves mérleg beszámolójáról volt szó. Az évet 30 
millió forintos mínusszal zárták, évek óta veszteséges a szolgáltatás a befagyasztott 
árak miatt. A települési önkormányzatok építési beruházásainak nyereségeiből 
pótolják a hiányzó pénzt.  

- Gyáli Kistérségi ülésen vett részt, ahol az éves költségvetési beszámoló volt a téma.  
- A Bölcsőde közbeszerzési eljárásban hamarosan előre tudnak lépni és dönteni fognak.  
- A Sári utcai önkormányzati telek felosztásával kapcsolatos Földhivatali bejárás volt. 

Problémák vanna, mert Józsa Zoltán vállalkozó már birtokba vette a megvenni kívánt 
területet, ezért büntetés várható és kéri a Hivatal az eredeti állapot visszaállítását.  

- A Sportcsarnok akusztikájával kapcsolatban még nincs meg a végleges megoldás. 
Vizsgálják milyen megoldással lehetne megoldani a problémát. A korábban elvégzett 
tervezési díjat nem fizették ki a vállalkozónak és azóta másik cég is megkereste, akit a 
Sportcsarnok tervezői ajánlottak. Ez a cég már ugyanarra a műszaki megoldásra a 
korábbi ajánlat harmad árán adott ajánlatot a munkák elvégzésére.  

- Garanciális bejárás volt a Sportcsarnokban. Több probléma is van, de azok közül 
legnagyobb a tető beázása, amit az elmúlt két évben sem tudtak megoldani. Ebben 
tervezői hiba is van.  

- A vállalkozói parkra benyújtotta volna Fabók Ferenc az út engedélyezési tervet, de a 
törvény azt írja, hogy előzetes hatásvizsgálatot kell tartani.  

- A Magyar Közútnál járt Fabók Ferenccel, mert az új telekosztásnál problémás az Ócsai 
útra a két utcáról kihajtás, mert azok közel vannak egymáshoz és az már külterületen 
van, ahol még nagy sebességgel haladnak az autók. 2-3 oszloppal közvilágítást fognak 
kialakítani, ezt követően a belterületi táblát a Magyar Közút kintebb fogja helyezni a 
település jelenlegi határán.  

- Az Ócsai út felújításával kapcsolatban koordinációs megbeszélésre fog menni, ahol 
elhangzik majd, hogy ezt az utat is szeretnék, ha betonból újítanák meg a nagy 
teherforgalom miatt.  

- Tegnap befejeződött az Ürbői út szurkos-kavicsos felújítása Ürbő-Láncziig. 
Kunpeszérig szeretnék majd megcsinálni, de azt csak jövőre tudják befejezni. Jó lenne 
az Alsónémedire vezető utat is ilyen megoldással felújítani. 

- Sokat dolgoznak a kolléganői és a műszaki ellenőr egyaránt a Hangár melletti út 
aszfaltozási munkáival. Az utat nem szegéllyel építenék meg, mert a meglévő alapot 
daráló gép egy ún. cementes beszórással helyben készítené el kevert betonnak. Ezt 
kell műszaki változásként bejelenteni.  

- A Teleki utcára a járdapályázatot elutasították, mert állami tulajdonban van, nem 
önkormányzatiban.  

- Megnyerte az Arany János utcai kerékpár-útra beadott pályázatot az Önkormányzat, 
amit még ebben az évben meg fognak építeni.  

- Dr. Végh László praxisának pótlásával kapcsolatban jó hírei vannak, mert egy 
dunavarsányi orvos fogja ellátni a körzetét, szeptemberig viszont helyettesítéssel 
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oldják meg a rendelést. A helyét a szakvizsga befejezését követően januárban fogja 
elfoglalni, előre láthatólag Végh doktor úr rendelőjében fogja a munkát tovább 
folytatni, amit a munka egészségügyi szolgáltatás miatt fenn kell tartani.  
 

Molnár Tibor képviselő: Az ócsai út felújításával kapcsolatban az a véleménye, hogy amíg az 
út szélét nem gyalulják le, hogy az esővíz le tudjon folyni az árokba, addig nem fog 
megoldódni a probléma. Visszafolyik és megáll a víz az aszfalton, a teherautók pedig 
kicsapják az aszfaltot és kigödrösödik.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az is tény, hogy csak jó utat lehet karban tartani. Tavaly is 
legyalulták a padkát, majd történtek kátyúzási munkák is, de a probléma visszatérő.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 
117/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 

 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a Polgármesteri munkáról-, 
valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót.  

2. Testület úgy dönt, hogy a felügyelői vizsgálat során 
tapasztalt hiányosságok pótlásához a veszélyes 
hulladék elkülönített gyűjtésére zárható hűtőszekrényt 
vásárol, melyhez minden egészségügyi intézmény 
számára hozzáférést biztosít.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. július 15. 

 
 

2. Előterjesztés a befektetés pénzforgalmi alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Mint az ismert a Képviselők számára, a Takarékbank Zrt-nél 
elhelyezett átmenetileg szabad pénzeszközt az Önkormányzat nem szándékozik a jövőben 
lekötni, mert arra szükség lehet a pályázatokhoz szükséges önerőnél és az 
előfinanszírozásnál. A Generali alapkezelőnél lekötött pénzt pedig továbbra is ott tartja.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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118/2019. (06.13.) 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.  
 
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. szeptember havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 

 
3.  Támogatási kérelem Kosovics gyerekek birkózó edzőtábor 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: Több éve támogatják a testvérpárt a nyári táboroztatás 
költségeihez. Szép eredményeket érnek el évről évre a birkózó sportban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
119/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete 120 000,- Ft támogatást nyújt az Erzsébeti 
Spartacus Munkás Testedző Kör Birkózó Szakosztály 
részére (Kosovics Ádám és Kosovics Márton) birkózók 
nyári edzőtáborának finanszírozása céljára.  
  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést aláírja.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 
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4. Támogatási kérelem Dabas Mentőállomás mentőautónak 
felszereltsége ügyében 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata alapján 300.000.- Ft-os támogatási 
összeget javasol nyújtani a mentőállomás részére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
120/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére a Dabasi Mentőállomás   javára a 
LUCAS3 mellkasi kompressziós rendszer 
megvásárlásához 300.000.- Ft vissza nem térítendő 
anyagi támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 300.000.- Ft összeget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2019. június 30. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

5. Előterjesztés a Kazinczy F Ált Iskola udvari játékok cseréjéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Próbált árkedvezményt kérni a cégtől, aki az udvari játékokat 
fogja cserélni az iskola udvarán. Ma délután az a válasz érkezett, hogy nem tudnak 
kedvezményt adni, mert munkaerőhiány van, minden anyag ára duplájára emelkedett az 
elmúlt időszakban. A hinták Dunavarsányban készülnek egy fatelepen. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a játékok cseréjéről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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121/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola udvari játékainak cseréjére vonatkozóan a 
Woodwork Hungary Kft. (adószám: 14958810-2-13) bruttó 4 354 102,- 
Ft árajánlatát elfogadja és annak anyagi vonzatát a 2019. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Török Anita pénzügyi vezetőt a szerződés aláírására. 
  
Határidő:  2019. június 30. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 

 
6. Előterjesztés a Széchenyi tér 1. önkormányzati lakás gázellátásáról 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A felújítással kapcsolatos munkát jól körbejárták, érkeztek még 
ajánlatok a nyílászárók cseréjére is.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Fel vannak töltve az ajánlatok a nyílászárók cseréjéhez 
is, javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadják el.   
 
Somogyi Béla polgármester: Komfortfokozat emelést nem fognak végrehajtani, ugyanannál 
a díjszámításnál, azaz havi 26.000.- Ft-tal a felújítási költségek összegének erejéig a bérleti 
díjból levonásra kerül.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a felújítás 
költségeiről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

122/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
tulajdonát képező 1284/1/A/6 hrsz-ú önkormányzati lakás Rákóczi György és 
Rákócziné Gyűrű Zsuzsanna bérlő általi az alábbi munkák és annak 
költségeinek elvégzéséhez hozzájárul: 

A) fűtési rendszer korszerűsítése Aqva-kvartett Bt (2347 Bugyi, Rákóczi F. u. 21., 
adószám: 24516891-2-13) ajánlata alapján bruttó 938.500,-Ft 

B) 4 db nyílászárók cseréje Pelux-Ablak Kft. (2371 Dabas-Alsóbesnyő 09/54 Hrsz., 
adószám: 25832129213) ajánlata alapján nettó 284.140.-Ft, bruttó 360.860,-
Ft. 
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2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata az 1) pontban leírt kivitelezés 
munkák befejezésétől és a számlák Bugyi Nagyközség Önkormányzatához 
történő benyújtásától követő hónap 1 napjától a - kivitelezés megelőző - 
komfortfokozatnak megfelelő mindenkori lakásbérleti díj összegével 
összevezeti. 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata minden év január 31-éig 
tájékoztatja a bérlőt az előző évre a bérleti díjra elszámolt és az elismert 
kivitelezési költségből még fennmaradó összegéről. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap. 

 
7. Előterjesztés a Gyerekjóléti Szolgálat részére tároló konténer 

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

Somogyi Béla polgármester: Kért be ajánlatot, de még nem érkezett meg, a másik cég 
vezetője pedig nyaralni ment, így onnan sem kaptak még választ a konténer árára, ezért 
javasolja, hogy halasszák el a döntést a következő ülésig.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
keretösszegről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
123/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gyerekjóléti Szolgálat részére egy tároló helyiség kialakítására 

- 12 m2 kerti tároló beszerzésére 
- betonalap készítésére 
- polcok elhelyezésére 

 

Bruttó 1 millió Ft összeget elkülönít.  
 
Határidő:  2019. június 30. 
Felelős:  Nagy András Gábor alpolgármester 
 

  Reménysugár Alapítvány támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság 50.000.- Ft-os támogatást javasolt nyújtani a 
Reménysugár Alapítványnak.  
 
 
 



 11 

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási összegről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

124/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Reménysugár Alapítvány (1213 Budapest, Királyerdő út 110., 
Adószám: 18243204-1-43) részére 2019. évben 50.000.-Ft működési 
célú támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 50.000.- Ft összeget az Önkormányzat 2019. 
évi költségvetésének terhére biztosítja.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére 

 
Határidő:  2019. június 30. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

8. Előterjesztés védőnői pályázat kiírásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A Testület döntése szükséges ahhoz, hogy a védőnői álláshelyre 
kiírt pályázatot meghirdesse az Önkormányzat a KSZK hivatalos oldalán.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a védőnői 
pályázat kiírásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

125/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi 1. számú védőnői körzet védőnői 
feladatainak ellátására – mellékelt tartalommal - 
határozatlan időtartamra pályázatot ír ki. 
Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a pályázat 
kiírásáról intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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9. Óvodai csoportlétszám túllépés engedélyezése a  
2019/2020 nevelési évre 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A törvény 25 főben maximalizálja a csoportlétszámot, de a 
fenntartó jóváhagyásával 30 főre is fel lehet növelni. A jelenlegi csoportlétszámok 27-28 
fősek, de a gyermeklétszám szükségessé teszi az emelést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
126/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy a 2019/2020 nevelési évre 
engedélyezi a törvény szerinti maximális csoportlétszám 
20%-os határon belül történő túllépését.  
 
2) Ennek alapján az engedélyezett maximális 
csoportlétszámokat az alábbi létszámban állapítja meg: 

óvoda csoport várható 
létszám 
2019 
szeptem
berétől 

várható létszám 
2020 márciusától  

 
Napraforgó 

Hóvirág 24 26 
Tulipán 25+(2) 27+(2) 
Margaréta 27 27 

Katica Vizipók 27 27 
Pillangó 26 26 

Bóbita Micimack
ó 

29 29 

Kópé 26+(2) 26+(2) 
Összesen  184+4 188+4 

              
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
   Bodnár Sándorné óvodavezető 

 
10. Vásártérre vonatkozó ajánlat ismertetése 

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

Somogyi Béla polgármester: Ahhoz, hogy a vevő építeni tudjon a telekre, HÉSZ-t is kell 
módosítani, mert a jelenlegi nem teszi lehetővé, a másik, hogy értékbecslést kell végeztetni, 
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majd a Magyar Államnak elővásárlási joga van, ezért értékesítés előtt fel kell ajánlani a 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek megvételre a területet. Amennyiben nem érkezik vételi 
ajánlat, ezt követően lehet a vállalkozóval szerződést kötni. Azt is meg kell majd vizsgálni, 
milyen feltételekkel lehet majd üzemeltetni, mint múzeumot.  

 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az értékesítési 
szándékról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

127/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Németh 
József vállalkozó 6.350.000.-Ft/ha „Vásártér” terület vételére szóló 
ajánlatát megismerte.  
2. Képviselő-testület kifejezi elvi szándékát adja a Bugyi 01224/2 
hrsz.-ú „Vásártér” megnevezésű 2 ha 5189 m2 nagyságú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan Németh József -Taksony Varsányi út 28. szám 
alatti lakos részére történő értékesítésre.  
3. Önkormányzat az Oldtimer Múzeum megvalósításához 
szükséges építési övezet besoroláshoz szükséges módosítást elfogadja 
és felhatalmazza a Településrendezési eljárás megindítására.  
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
         Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

11. Döntéshozatal "„01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő 
felújítása” közbeszerzési eljárásban 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: Amikor beadták a pályázatot, akkor mezőgazdasági útra 
pályáztak, de idő közben kiderült, hogy a nagy teherautó forgalom miatt nagyobb 
teherbírású útra lenne szükség. Először a sár okozott problémát, majd idő közben kiderült, 
hogy a kivitelező is érdekelt a jobb minőségű útépítésben. A terveknél 0,5 méterrel 
szélesebb út épül és 20-30 cm mélységben feldarálják az útalapot, amelyet egy cementes 
keveréssel jobb minőségű utat tudnak megépíteni.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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128/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy hogy a 2019 évi közbeszerzési tervét az alábbiak 
szerint módosítja:  
a, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati kiíráson elnyert 
„’01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő felújítása” 
projektre vonatkozóan módosított becsült értékét nettó 
96.000.000,-Ft  összegre módosítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési tanácsadó megbízásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
129/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy hogy a, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati 
kiíráson elnyert „’01279/1,2 hrsz-ú út szilárd 
burkolattal történő felújítása” projektre vonatkozó 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására Egresi Márton 
közbeszerzési tanácsadót bízza meg.  
  
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az eljárás megindításáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
130/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a, VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16. pályázati kiíráson elnyert „’01279/1,2 hrsz-ú út szilárd 
burkolattal történő felújítása” projektre vonatkozóan uniós értékhatár alatti 
hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli Kbt. 115.§.(1) bekezdése  alapján  - 
közbeszerzési eljárást indít.  
 

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bíráló bizottság tagjának 
megbízza  

 Szatmári Attila jegyző - jogi szakértelem 
 Török Anita - pénzügyi szakértelem 
 Brabanti József – műszaki szakértelem 
 Egresi Márton- közbeszerzési szakértő 
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „’01279/1,2 hrsz-ú út 
szilárd burkolattal történő felújítása” közbeszerzési eljárásra vonatkozó a 
jelen előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt 
jóváhagyja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívásban nem értékelési 
szempontot érintő előírásokat, változtatásokat elvégezze. 

 
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi kivitelező 

cégektől kér ajánlatot: 
  SZ-V Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft-Abony Tulipán út 2.; Asz: 24946896-2-

13 
  Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft-6300 Solt Kecslkeméti u. 3.; Asz: 

10642166-2-03 
 Délút Építő és Bányászati Kft – 6750 Algyő Kastélykert u. 171.; Asz: 11392486-2-

02 
 Mega-Sped Kft- 6000 Kecskemét Szolnoki –h; asz: 11424688-2-03 
 Gerulus Kft – 2337 Délegyháza HRSZ 061/36; Asz: 12533583-2-13 

 
5) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ’01279/1,2 hrsz-ú út 

szilárd burkolattal történő felújítása””tárgyú építési beruházás 
megvalósításához szükséges fedezet rendelkezésre áll. 

 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

12. Ajánlat ismertetése Hangár utca műszaki feladatok ellátására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A napirend tartalma megegyezik az előzővel, de mielőtt még a 
közbeszerzést elindítják, a műszaki ellenőrrel megszüntetik a szerződést. Két hozzájáruló 
nyilatkozatot várnak még vissza, az egyiket a Közlekedési Felügyelettől, a másikat az MVH-
tól. Amint beérkeznek, indítani szeretnék a közbeszerzést.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerződés 
felbontásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
131/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósítandó Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út 
felújítása beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó az 
Uranus 2002 Mérnök Iroda Kft-vel kötött (2370 Dabas 
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Tölgyfa u 10., asz: 12960956-2-13) szerződést közös 
megegyezéssel megszünteti. 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az Uranus 2002 Mérnök 
Iroda Kft-vel (2370 Dabas Tölgyfa u 10., asz: 12960956-2-
13) megbízási szerződés felbontására.  
 
Határidő: 3 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén döntésre van szükség, mert szükséges újabb műszaki 
ellenőrt megbízni a munkával, aki már 500.000.- Ft-tal többé vállata el a munkát.   
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a műszaki ellenőrzésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
132/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt 
keretében megvalósítandó Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út 
felújítása beruházás műszaki ellenőrzésére az Earth Invest 
Kft-t (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24. adószám: 
13579069-2-13) 2.000.000 Ft+Áfa megbízásai díjjal bízza 
meg. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Earth Invest Kft-
vel (2367 Újhartyán, Pipacs utca 24., adószám: 13579069-
2-13) megbízási szerződést kösse meg.  
 
Határidő: 3 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

13. Elvi nyilatkozat Magyar Állam javára területátadásról 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: Elindították a település országos közútról leválasztását, mivel 
jelenleg kerítéstől – kerítésig állami tulajdonban van a közterület. Ez volt az oka annak is, 
hogy a Teleki utcai járdafelújítási pályázatból is kiestek, mert nem önkormányzati 
tulajdonban van a járda. Földmérő már felmérte az utakat, hogy milyen elemek kerülnek az 
Magyar Államhoz és mi marad önkormányzati tulajdonba. Az árok széle lesz a határvonal. 
Ami nem az út tartozéka, azt megkapja az Önkormányzat. Az előterjesztésben látható 
satírozott területet kell átadni az államnak, cserébe megkapják a járdákat.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület elvi átadásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

133/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Méter Bt (2373 Dabas Dob u 4.) által 
készített Bugyi Nagyközség belterületén áthaladó Magyar 
Állam tulajdonában lévő és Magyar Közút Nonprofit Kft 
által üzemeltetett országos közutak telekalakításával 
kapcsolatosan mellékelt vázrajzon megjelölt 
373     hrsz-ú  
561     hrsz-ú  
346/2 hrsz-ú  
505 hrsz-ú  
önkormányzati tulajdonú területeinek Magyar Állam 
javára történő átadásához elvi hozzájárulást megadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
 
 

14. 113/2019 számú határozat pontosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban döntöttek arról, hogy az Elkerülő út tervezői jogát 
megveszi az Önkormányzat. Az árat 2.6 millió forintban közösen határozták meg, de nem 
döntöttek arról, hogy ez az összeg ÁFÁ-val növelt, ezért módosítani kell a korábbi 
határozatot.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerzői jog 
megvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a GÁ-LA’88 Egészségügyi, Marketing és Mérnöki Iroda- t 
(1037 Budapest Folyondár u. 13/b) asz: 28013479-2-41, képviseli 
Mürschberger Lajos) által elkészített   
 
Bugyi Nagyközséget elkerülő út 5202j.-52103j.-52104j.-5202j. 
közötti szakaszának engedélyes terveinek valamennyi átruházható 
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szerzői jog, határozatlan idejű korlátlan és kizárólagos felhasználási 
jogáért 2.600.000,-Ft+Áfa összeget fizet a GÁ-LA ’88 Kkt.-nek.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a fenti 
tartalommal a szerződést megkösse. 
 
5) A 113/2019 (05.09) számú határozatát egyúttal visszavonja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. június 30. 

 
 

15. Sport utcai Óvodába gázkazán vásárlása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Amikor az óvodák felújítása történt, akkor még nem volt 
szükség a kazánok cseréjére, de mostanra igen. Demendi Sándor cégének ajánlata olvasható 
az előterjesztésben, amit a bizottság elfogadásra javasol a Testület felé.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

135/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi a Bugyi Napköziotthonos Óvoda 
fűtéskorszerűsítéséhez az Aqva – Kvartett Bt. (2347 
Bugyi, Rákóczi F. u. 21., adószám: 24516891-2-13) 
bruttó 2.327.275.- Ft-os árajánlatát elfogadja. 
Testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

16. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Program 
módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Aktualizálni kellett az óvodai programot, amit a testület fogad 
el határozattal. 
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

136/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 
Helyi Nevelési Programját.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
          Bodnár Sándorné óvodavezető 

 
 

17. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Ahhoz, hogy az Önkormányzat pályázatokon tudjon indulni, 
szükséges a három évre szóló esélyegyenlőségi programot frissítést követően elfogadni. 
Aktualizálták a régi adatokat, így ez már megfelel a feltételeknek.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

137/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközségi Önkormányzatának Helyi 
Esélyegyenlőségi Programját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
          Bodnár Sándorné óvodavezető 

 
18. Egyebek 

 
- Szúnyoggyérítés 

 
Somogyi Béla polgármester: Megkeresés érkezett a Járási Hivataltól, hogy az Önkormányzat 
is hívja fel a lakosság figyelmét a szúnyogok által terjesztett betegségekre. Az a meglátása, 
hogy a tavalyi gyérítésénél többre van szükség. Mielőtt megkezdik a gyérítést, körbe fogják 
járni a települést, hogy minden utcát és területet lefedjenek a szórással. Kérnek árajánlatot a 
tavalyi mintájára, ezt követően fognak dönteni.  
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- Sport Egyesület ellenőrzése 

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Bugyi Sport Egyesületnél a 
végső beszámolót nem sikerült elkészíteni. Áprilisban átnézte a 2018-as évet, de nem maradt 
idő a 2017-es évbe beletekinteni. Kérte Bainé Gizikét, hogy szánjon időt a fennmaradó 
időszak ellenőrzéséhez, de ő elfoglaltságára hivatkozva nem jelent meg. Azt javasolja, hogy 
amíg a végső ellenőrzés nem zárul le, az Önkormányzat ne folyósítson az Egyesület részére 
támogatást.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

 
138/2019. (06.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Bugyi Sport 
Egyesület részére addig nem nyújt támogatást, amíg az 
ellenőrzés nem fejeződik be.  
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
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 


