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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. augusztus 06-i rendkívüli ülésén 

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

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
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 rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
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. 
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 

1. Béke köz közművesítése 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
2. Wifi 4 EU pályázat ajánlat ismertetése 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Előterjesztés fakivágás költségeiről  
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása  
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Előterjesztés közterületi kamerarendszer rendőrségi bekötéséről  
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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6. Előterjesztés TEFÜSZ intézmény létszámbővítéséről  
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
7. Előterjesztés TEFÜSZ intézményvezető illetményének felülvizsgálatáról  
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Béke köz közművesítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Hamarosan tudja kezdeni a DAKÖV Kft.  a csatorna lefektetését 
a Béke közben. A rajzokon láthatók kerti beállások. Az Önkormányzat nem fizet bérleti díjat a 
hálózati üzemeltetésért a DAKÖV-nek, hanem azt ledolgozzák. 
Még hátra van a gázvezeték kiigazítása, majd ezt követően lehet az aszfaltozni az utat.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a szennyvízelvezetésről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

167/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Béke közben (1512 hrsz-ú) 
megvalósítandó szennyvízelvezetés biztosítására a Daköv 
Kft -2370 Dabas Széchenyi tér 3. ajánlatát elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Daköv Kft -2370 
Dabas Széchenyi tér 3, adószám:10800870-2-13) a 
vállalkozóval 3.816.940,-Ft+áfa ajánlati árral a szerződést 
megkösse.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal  

 
2. Wifi 4 EU pályázat ajánlat ismertetése 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A közterületek és közintézmények jobb internetelérése 
érdekében adott be az Önkormányzat pályázatot, amely nyertes lett és most arról kell 
dönteni, hogy melyik céggel építtessék ki a hálózatot.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Mindkét ajánlat ugyanarra a munkára szól, a két 
pályázatot beadó cég között kell választani, melyik legyen, akik elvégzi a munkát. A Vodafone 



 4 

ajánlata azért kedvezőbb, mert a tárgyaláskor kitért a kapcsolattartó személy arra, hogy 
amennyiben az ő céghálózata építi ki a wifit, akkor ők a hároméves fenntartási időszakban 
ingyenesen üzemeltetik azt. Az Önkormányzat 15 ezer eurót nyert ahhoz, hogy a középületek 
helyiségeiben és néhány közintézményeiben kiépítse az ingyenesen hozzáférhető internetet, 
ahol az még nem áll rendelkezésre.  
 
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy milyen hatótávolsága lesz az internetelérésnek? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az előterjesztésben látható fekete vonalon belül lesz a 
hatótávolság 9 állomással kiépítve a településen. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a wifi pályázatról szóló határozati javaslatot, melyet 
a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

168/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a „WiFi4EU – az 
internetkapcsolat helyi közösségekben történő 
előmozdítása” elnevezésű 2-2019/021129-026161 sz. 
projekt megvalósítására kültéri és beltéri wifi hálózati 
eszközök szállítására és telepítésére a Vodafone 
Magyarország Zrt.-vel köt szerződést, maximum bruttó 
15.000 Euro összegig.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert a megvalósításhoz 
szükséges szerződések megkötésére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                       Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2019. augusztus 15. 

 
 

3. Előterjesztés fakivágás költségeiről 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szabó Gábor László képviselő: Eddig a Délegyházi Önkéntes Tűzoltóság dolgozói végezték az 
Önkormányzatnak a fakivágási munkákat, de már nem tudják vállalni az ezirányú munkákat. 
Több vállalkozót is megkeresett, de egy helyi vállalkozó tudja ugyanakkora összegért 
elvégezni a kivágást, mint amennyiért a délegyháziak vágták ki a fákat.  
 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a fakivágásról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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169/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
településen lévő 3 db veszélyes fa kivágásának költségét 
420 000,- Ft + áfa összeggel elfogadja, annak költségét a 
2019. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt Farkas 
László egyéni vállalkozóval (2347 Bugyi, Zrínyi utca 22. 
adószám: 60675006-2-33) a szerződést megkötésére.  
 
Határidő: 2019. augusztus 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

4. Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy döntöttek, hogy nem hoznak létre külön költséghelyet, 
ezért módosítani szükséges az óvoda alapító okiratát. Növelni kell a létszámot és rögzítik, 
hogy nem csak helyi lakosokat fogad a bölcsőde, továbbá biztosítani kell a szakmai vezető 
személyét.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta az alapító okirat módosításáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

170/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását 
a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint, az 
Egységes szerkezetben foglalt Alapító okiratot a határozat 
2. számú mellékeltben foglaltak szerint fogadja el. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
módosító okirat, valamint a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt előterjesztett alapító okirat 
kiadmányozására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. Előterjesztés közterületi kamerarendszer rendőrségi bekötéséről 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Bugyi település már régebben rácsatlakozott a rendőrség 
rendszerére, mint a környező települések. Ennek a rendszernek az éves üzemeltetési díja 
önkormányzatonként 160 ezer forint. Amíg nem csatlakoztak a rendőrségi rendszerre, addig 
egy-egy eset kivizsgálásához a rendőröknek kellett kijönni és visszanézni a rögzítéseket, erre 
ezentúl már nem lesz szükség. Ilyen segítség volt a Takarékbank-os rabláskor is a 
kamerarendszer visszanézése, annak segítségével sikerült megerősíteni a rabló személyét. 

 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a kamerarendszer üzemeltetéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

171/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabas 
Rendőrkapitányságon a „Dabas térségi térfigyelő helyiség 
kialakítása” projekttel egyetért és az ehhez szükséges fedezetet 
egyszeri bruttó 200 000,- Ft-ot a 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület a térfigyelő központ éves üzemeltetési 
költségét bruttó 160 000,- Ft-ot elfogadja és felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az 5 év 
határozott idejű szerződés aláírására a Kevenet Bt.-vel (8788 Sénye, 
Felsőhegy u. 1.). 
  
Határidő:  2019. augusztus 31. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 

 
6. Előterjesztés TEFÜSZ intézmény létszámbővítéséről 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szabó Gábor László képviselő: Két személyt sikerült felvennie a TEFÜSZ-be, így egy fővel 
túllépte a létszámkeretet, de senkit nem szeretne elengedni ebben a munkaerő-piaci 
helyzetben. Most van villanyszerelő is a munkások között, így már nem kell ilyen irányú 
szakembert hívni, amikor az Önkormányzatnál javítani kell valamit. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testülete 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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172/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
TEFÜSZ intézmény részére 1 fő határozatlan idejű 
létszámemeléséhez hozzájárul, és annak anyagi 
költségeit a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Gábor Lászlót 
a munkakör betöltéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Felelős:  Szabó Gábor László intézményvezető 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 
Török Anita pénzügyi vezető: Mivel a létszámbővítés érinti a költségvetési rendeletet is, így 
azt is módosítani szükséges.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátotta a költségvetési rendelet módosításáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 8/2019. (VIII.08.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. 
(II.15.) sz. rendeletének módosítására 

 
 

7. Előterjesztés TEFÜSZ intézményvezető illetményének felülvizsgálatáról 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Amikor kinevezték Gábort, arról volt szó, hogy a próbaidő 
letelte után megemelik a bérét, ami az előző vezető béréhez lesz igazítva.  
 
Szabó Gábor László képviselő jelezte, hogy távol kíván maradni a szavazástól.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

173/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Szabó Gábor László intézményvezető 
munkabérét (vezető pótlékkal együtt) 2019. július 01-től 
bruttó 429 000,-Ft összegben állapítja meg. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
munkabér változással kapcsolatos munkáltatói 
feladatokat végezze el. 
 
Felelős:  dr. Szatmári Attila jegyző 
   Somogyi Béla polgármester 
Határidő:  15 nap 

 
8. Döntéshozatal illegális hulladéklerakás felszámolásában 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Mint az minden Képviselő tudja, hárommillió forint összegű 
pályázatot nyert az Önkormányzat az ürbői út háromszögben lévő illegális hulladék 
felszámolására. Ebből az összegből csak egy kis mennyiséget lehet felszámolni, amit le is kell 
dokumentálni, ezért dönteni kell a 20 ezer tonna mennyiségű hulladék befogadásáról. 15 
ezer tonnát már elszállítottak, még 5 ezer tonnát kell, majd körbe kell árkolni, vagy körbe 
keríteni a területet, hogy a jövőben ne fordulhasson elő illegális hulladék elhelyezés a 
területen. Amit most szed ki a gép, az már egy meddő föld, amiben vannak betondarabok is, 
de nem gondolja, hogy annyira szennyező lenne, mint azt a természetvédők leírták.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a hulladék befogadásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

174/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 01125 hrsz-ú önkormányzati területen illegális hulladék 
felszámolásakor keletkezett föld elhelyezéséhez 
15 664 180,- Ft saját forrást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
BUSPED Kft.-vel (2347 Bugyi, Arany J. utca 28/b, adószám: 
11122850-2-13) a 20 000 t mennyiségre, 700,- Ft/tonna + 
áfa összeggel a vállalkozási szerződés megkötésére. 
            
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
9. Döntéshozatal Hangár utca építés közbeszerzési eljárásban 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Elindították a közbeszerzést és a döntés az elmúlt délutánra 
szólt. Ki kellett értékelni, az eredmény igen lett. A teherautók közlekedését meg kell oldani, 
ezért egy attraktív útvonalat alakítottak ki, így megoldott lesz a sóderszállítás az útépítés 
időszakában is.  



 9 

Dönteni kell arról, hogy az eljárás eredményes, majd arról, hogy a Gerulus Kft. lett nyertes a 
közbeszerzésben, végül arról, hogy 96 millió forint összegben megkötik a szerződést.  
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a közbeszerzésről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő – igen 
Csizmadi László képviselő – igen 
Józsa László képviselő – igen 
Molnár Tibor képviselő – igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő – igen 

 
 

175/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 

1)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Külterületi 
utak felújítása Bugyi Nagyközségben” című közbeszerzési eljárást 
eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gerulus 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 Délegyháza TSZ Telep 061/36 hrsz, 
asz: 12533583-2-13) ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja az 
alábbiak szerint: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 96.005.100,- 
HUF 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a 
felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági 

követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet 

szakmai tapasztalata (minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap) 

122 hónap 

Többletjótállás mértéke hónapban 
megadva a minimálisan kötelező 24 

hónap felett (minimum 0 hónap, 
maximum 12 hónap) 

0 hónap 

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Somogyi 

Béla Polgármestert, hogy a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2337 
Délegyháza TSZ Telep 061/36 hrsz, asz: 12533583-2-13) ajánlattevővel az 
ajánlatban foglalt feltételekkel és nettó 96.005.100,- Ft +Áfa ajánlati árral a 
vállalkozási szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse. 
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4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 
3 munkanapon belül. 
 

 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére    
-5 munkanap lejárta után 15 nap- szerződés megkötésére            

           Felelős: Somogyi Béla polgármester 
      Török Anita pénzügyi vezető    

 
10. Szennyvíztisztító telep szűrőberendezés cseréje 

     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Megkereste a DAKÖV Kft. vezetője, hogy nem lehet tovább a 
jelenlegi állapotban a nyárfásba engedni a szennyvizet. A rendszer 20-30 éves, elavult és 
sokkal több szennyvíz érkezik a telepre, mint amikor az még épült, és amennyi víz 
befogadására azt megtervezték. A mechanikus szűrőberendezést cserélni kell, ami 4-5 milliós 
kiadást jelent, továbbá egy év múlva indul a szennyvíztelep bővítése, felújítása, így ez a 
befektetett pénz nem térül meg az Önkormányzatnak, de egy év hosszú idő, addig meg kell 
oldani a szennyvíz tisztítását. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a szűrőberendezés cseréjéről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

176/2019. (08.09.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Szennyvíztisztító telep 
szűrőberendezés cseréjéhez egy AP300/5 típusú gépi 
rácsot hatjóművel bruttó 4 483 100.- Ft összegben 
biztosít. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

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

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


