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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2011. november 24-i soros ülésén 

 
 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
             Török Anita – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető  
             Németh Mihályné – Intézményvezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket. 
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 8 fő.  
 
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e a napirendhez kiegészítése, vagy szeretné-e valaki 
új napirendi pont felvételét? 
Csizmadi László: Utcatáblák kihelyezéséről szeretne szólni, majd a Polgármester úr elmondta, 
hogy szeretné egy napirendi pont felvételét a tárgyalásra: Az Ürbőpusztai buszjárat 
üzemeltetésével kapcsolatban. 
A Polgármester úr az ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítésekkel 
javasolja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 
 

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

 
2. Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési munkatervéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. 

negyedévi előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 

szeptember 30-i teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
6. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

7. Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8. Előterjesztés a méhnyak-rák elleni védőoltás önkormányzati támogatásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

9. Előterjesztés köztisztviselői álláshely fenntartására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

10. Törvényességi észrevétel lakcímrendelettel kapcsolatban 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Törvényességi észrevétel köztisztasági rendelettel kapcsolatban 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Fokozott rendőri jelenlét biztosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

13. Elkerülő út I. szakasz kezelői tervének jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

14. Bugyi CzanikÜrbő ivóvíz-hálózat üzemeltetésre átadás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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15. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

16. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

17. Előterjesztés Széchenyi tér 1. közös költségére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
18. Kötelezettségvállalás Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
19. Egyebek 
- Javaslatok kérése Művelődési Ház üzemeltetésére 
- Falukarácsony 
- Gördeszka pálya lehetősége 
- Utcatáblák kihelyezése 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,  
valamint a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Bak Károlyné képviselő: Az írásos beszámoló elolvasása után szeretné megkérdezni, hogy a 
játszótér pénzügyi elszámolása kapcsán mekkora összeg kifizetésével tartoznak még az 
Önkormányzatnak? 
 
Somogyi Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy mindkét pályázattal kapcsolatban 
jobb a helyzet azok után, hogy visszavonták a pénzügyi elszámolás kifizetéséről szóló 
kérelmet, majd egy újabbat adtak be. Ezzel csökkentették a mínuszt, a hiánypótlás most fog 
beérkezni az önkormányzattól. A Református templomot érintően lényegesen javult a 
helyzet, jelenleg 2 milliónál tart a hiány, de ebben az évben egész biztos nem lesz kifizetés.  
 
Józsa László képviselő: Olvasta, hogy ismét meg lehet kötni a Fundamenta lakástakarék-
pénztári szerződést azoknak, akik eddig nem tették meg a kedvezményesebb befizetés 
érdekében, amit az útépítés során kell fizetni. Meddig van lehetőség a szerződéskötésekre, 
vagy határidőhöz kötötték-e? 
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Somogyi Béla polgármester: A szerződéskötéseket november 20-al lezárták, volt elegendő 
idő eldönteni, hogy kíván-e valaki szerződést kötni, vagy nem. 
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik továbbá, hogy mennyi fő lépett be és mennyi ingatlanra 
nem kötöttek szerződést? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Mintegy 150 ingatlant érintett volna a szerződéskötés, ebből 
60 ingatlantulajdonos döntött úgy, hogy megköti, és kb. 80 ingatlan esetében nem történt 
szerződéskötés.  
 
Bak Károlyné képviselő: Aki most kötötte meg a szerződést, annak visszamenőleg kell 
befizetni az 1.900.- forintot? 
 
Somogyi Béla polgármester: Arra nincs lehetőség, hogy visszamenőleg fizessenek, a 
megkötéstől számítva kell fizetni.  
 
Bak Károlyné képviselő: Az öregek napközijével kapcsolatban érdeklődik, amely a 
beszámolóban olvasható. 
 
Somogyi Béla polgármester: Már a második megbeszélésnél tartanak, amelynek kapcsán 
megismerte a céget, akik egy komplex szolgáltatást szeretnének nyújtani a településen 
azoknak az idős embereknek, akik nemcsak bentlakó idősek ellátását, gondozását vállalják, 
hanem étkeztetési szolgáltatást is terveznek. Ehhez keresnek helyszínt, decemberben ismét 
el fognak jönni és megnézik a településen felmerülő beépítetlen területeket. Ekkor vetődött 
fel a Művelődési ház volt épületének lehetősége is, mint helyszín. Mindenképpen 
szakembernek is meg kell tekinteni a helyszíneket, melyiket tartják erre a célra 
megfelelőnek.  
 
Bak Károlyné képviselő: A Kossuth L. utca 28. szám alatti ingatlan esetében megkérdezi – 
mint egyik lehetséges épület -, hogy a tulajdonviszony meg lett-e nézve? Mivel a bejárást 
biztosítani kell a kertbe és az épületbe egyaránt. 
 
Szatmári Attila jegyző: Helyrajzi szám alapján is el van választva a kert az épülettől, a bejárás 
megoldható, mert tehermentes, 1/1 arányban önkormányzati tulajdonban van.  
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Szabó Gábor László képviselő, így a testület 
létszáma 9 fő. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Esetleg építkeznének is önkormányzati területen?  
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, erre is nyitottak.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik a LEADER csoport magyarországi látogatása felől. 
 
Somogyi Béla polgármester: Két csoport van, most a finnek voltak Magyarországon, akik a 
vidékfejlesztési egyesület munkaszervezetének vezetői és elnökei. Az új uniós ciklus 
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előkészítése folyik, idén véget ér az előkészítés szakasza, most a munkafolyamatok 
átdolgozása a feladat.  
A franciákkal három éves a kapcsolat, velük az akácfa honosítása folyik az örökzöldek helyett. 
A Magánerdők Szövetsége alapított egy vidékfejlesztési egyesületet, ahol a szakemberek azt 
tanulják tőlük, hogy a tulajdonviszonyokat hogyan kell alakítani, az elaprózódott tulajdonból 
hogyan kell 3-4 hektáros területet összerakni, hogy azt gazdaságosan lehessen művelni. Az 
elméleti munkákat sikeresen elvégezték, ezek után a szakemberek a gyakorlati munkát 
fogják végezni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

180/2011.(X.13.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a polgármesteri beszámolót és a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót (2011. október 13. – 
november 24.) elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési munkatervéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési bizottság a napirendet megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja a testület felé.  

 
 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
181/2011.(XI.24.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2012. évi belső ellenőrzési ütemtervet elfogadja. 
 
Határidő: 2012. január 1. 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
             Fodor Pálné belső ellenőr 

 



 7 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az előterjesztés szöveges részében olvasható, hogy miért van 
szükség a módosításra. A Gazdasági és Fejlesztési bizottság a napirendet megtárgyalta és 
elfogadásra javasolja a testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendeletet és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 28/2011. (XI.28.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.15.) 
sz. rendelet módosítására 

 
4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének szeptember 30-i teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy a bevételi oldalon miért alacsony a felhalmozás 
összege? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Az ingatlan értékesítés (telkek és a Széchenyi téri iskola 
épülete) nem olyan ütemben alakult, mint azt előre tervezték. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

182/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének szeptember 30-i teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi 
alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a pályázati pénzeket nem olyan ütemben fizetik 
ki az önkormányzatnak, mint az két évvel korábban történt. Amennyiben visszafizetik a 
templom és a játszótér pályázati összegét, a kötvény helyzete is jobban fog alakulni. 

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
183/2011.(XI.24.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete az Önkormányzat által kibocsátott 
kötvény 2011. október 31. napjáig bemutatott 
pénzforgalmi alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 

  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

6. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetési 
koncepciójáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bak Károlyné képviselő: Megkérdezi, hogy a népzenei oktatás átkerült Kiskunlacházára, vagy 
maradt helyben? 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Ebben az évben megkapták az engedélyt, hogy 
kötelező óra keretében oktassák a népzenét. Arra várnak, hogy Pavella Krisztina megkapja a 
diplomáját (aki három éve jár a népzenei szakra), ebben az esetben az iskola megkapja a 
népzenei minősítést. A minősítési kérelmet március 31-ig kell elküldeni, amennyiben a 
képesítést megkapja a kolléganő, akkor a minősítést is megadják, a normatívát viszont csak 
2012. szeptemberétől kaphatja meg az iskola.  
 
Somogyi Béla polgármester: A költségvetésben az idei évi szintet kell tartani a jövőre nézve 
is, spórolni ott kell, ahol csak lehet, hosszabb távon az energia megtakarítást látja 
megoldásnak, ennek érdekében olyan településeket fog megtekinteni, amelyek már ezen a 
téren sikerrel jártak. Újszilváson már járt, ahol nagy mennyiségű energiát termelnek 
megújuló energiából. Fontosak a kisebb összegű megtakarítások is, előrelépést nem 
terveznek sem jutalmak sem bérek terén.  
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Csizmadi László képviselő: Elmondja, hogy a Kormány támogatásával indult egy energia 
megtakarítási program, amely segítségével 2009- 2011. között 6 milliárd forintot adott ilyen 
irányú támogatásra. Pályázati lehetőség is van a www.dmleurópa.hu weboldalon. Szívesen 
ad segítséget annak a dolgozónak, aki a pályázatokkal foglalkozik. Ezzel a módszerrel a LED-
es lámpáktól is kevesebb a fogyasztás várható, jelentős mennyiségű energiát lehet spórolni a 
használatával.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

184/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

7. Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen 60 millió forint hitelfelvételről volt szó, 
jelenleg viszont 100 millió forintra van szükség, mert múlt héten még több esély volt arra, 
hogy december 09-ig a belterületi útaszfaltozásból adódó 119 millió forint pályázati pénzt 
megkapja az önkormányzat. Mára már egész biztosan látható, hogy technikai okokból nem 
lesz kifizetés, még tegnap is hiánypótlást adtak be, a helyszíni ellenőrzés december 15-én 
lesz.  
Számszerűen megemlítette, hogy a belterületi út esetében 120 millió, a játszótérnél 36 
millió, a Református templom esetében pedig 46 millió forint visszafizetésre vár az 
önkormányzat.  
A hitelfelvétel feltételei a módosult összeg esetében is ugyanazok (két darab beépítetlen 
építési telek), mint a korábbinál.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
185/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 100 
millió Ft folyószámlahitel igénybevételével egyetért és 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Szatmári Attila 
jegyzőt, hogy az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél hitel igénybevételére vonatkozó 
szerződés aláírására az alábbi folyósítási feltételekkel: 
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- a hitel futamideje: egy év 
- hitelkamat mértéke: 3 havi BUBOR + 2,5 % 
- hitelbírálati díj: 0 % 
- folyósítási jutalék: 0 % 
- kezelési költség: egyszeri 0,5 % 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
       Szatmári Attila jegyző 

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
186/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
315 000 000,- Ft iparűzési adó bevételből 108 600 000,- Ft 
összeget az Önkormányzat a hitelt folyósító Alsónémedi és 
Vidéke Takarékszövetkezetre a 100 000 000,- Ft hitel és 
annak járulékai erejéig engedményezi.  
 
2. A Képviselő-testület egyben hozzájárul, hogy az 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
64400020-10202368 számú költségvetési elszámolási 
bankszámlán a hitelt folyósító Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezet 100 000 000,- Ft és annak járulékai 
erejéig inkasszós jogot jegyezzen be.  
 
3.  A Képviselő-testület a 100 000 000,- Ft folyószámla hitel 
és annak járulékainak fedezetére a 3901 és 3902 hrsz.-ú 
ingatlanokon történő jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

8. Előterjesztés a méhnyak-rák elleni védőoltás önkormányzati 
támogatásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: 26 gyermekből 19 gyermeknek kérvényezték a védőoltást, 
9 főnek szociális rászorultságból kérték a teljes összegű támogatást. Ez az önkormányzatnak 
9X47.700.- forintot (429.300.-) jelent, plusz a 10 fő esetében 31.330.- forint, mert a teljes 
összegből a kétharmadot az önkormányzat fizeti meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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187/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
GlaxoSmithKlin Kft.-vel a méhnyakrák elleni védőoltás 
biztosítására 19 gyermekre vonatkozóan 2011/2012 tanév 
idejére szerződést kössön.  
Az ajánlat szerinti bruttó 47.700.- Ft/gyerek/3 vakcina teljese 
költségét, azaz összesen 906 300,- Ft-ot a költségvetés terhére 
vállalja.  
 
Határid ő:15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. Előterjesztés köztisztviselői álláshely fenntartására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A köztisztviselői álláshely fenntartásának indokolása az 
előterjesztésben olvasható.  A pályázatok még folynak, a projektek utógondozása továbbra is 
feladat, ami egyelőre nem csökken.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

188/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. 
január 01-től 2012. március 31. napjáig egy fő főállású 
köztisztviselői álláshelyet továbbra is biztosítja a 
Polgármesteri Hivatal részére, a pályázati munkák során 
adódó célfeladatok ellátására.  
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határid ő: 2012. március 31. 
 

10. Törvényességi észrevétel lakcímrendelettel kapcsolatban 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Két bizottság tárgyalta a napirendet, minkét bizottság azt javasolja, 
hogy a lakcímrendeletet tartsák fent, ne módosítsák, és ne helyezzék hatályon kívül 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

189/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1) a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által – 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának lakcímbejelentés helyi 
szabályairól szóló 13/2011 (V. 23.) sz rendeletével kapcsolatban 
tett - 30PM-1442/1/2011 számú törvényességi észrevételét teljes 
terjedelemben megismerte. 
2.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata a törvényességi 
észrevétellel nem ért egyet, a Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának lakcímbejelentés helyi szabályairól szóló 
13/2011 (V. 23.) sz rendeletét változatlan tartalommal fenntartja.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

11. Törvényességi észrevétel köztisztasági rendelettel kapcsolatban 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
    Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Szatmári Attila jegyző: Kettő törvényességi észrevétel is érkezett a köztisztasági rendelettel 
kapcsolatban. Az egyik észrevétel a parlagfűre vonatkozó kitétel, a másik észrevétel a 
szemétszállítási díjjal kapcsolatos.  
A parlagfű esetében javasolja a módosítást, vegyék ki a rendeletből az erre vonatkozó részt 
annak érdekében, hogy a törvényi összhang meg legyen teremtve más jogszabállyal.  
A szemétszállítás díjával kapcsolatban is javasolja a bizottság a módosítást, kivéve az 
arányosság tekintetében. A probléma abban áll, hogy ingatlanra van kivetve a díj, nem pedig 
a kihelyezett mennyiséggel van összefüggésben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

190/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1) a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által – 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának köztisztaságról és a 
települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív 
gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 
10/2007.(VIII.15.) sz. önkormányzati rendeletével kapcsolatban tett 
- 30PM-1361/2011, valamint a 30PM-1561/2011 számú 
törvényességi észrevételeit teljes terjedelemben megismerte. 
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2.) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest 
Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja 30PM-1361/2011, 
valamint a 30PM-1561/2011 számú azon törvényességi 
észrevételeiben, amelyekkel egyetért a rendelettervezetében 
átvezette.  
 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 
29/2011. (XI.28.) sz. rendeletét a köztisztaságról és a települési 
szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék szelektív gyűjtéséről és 
ártalommentes elhelyezéséről szóló 10/2007.(VIII.15.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására 

 

12.  Fokozott rendőri jelenlét biztosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Több kérés, illetve követelés is elhangzott a testület felé az 
elmúlt években, kérték, hogy a testület tegyen valamit annak érdekében, hogy a 
közbiztonság javuljon. Már két évvel ezelőtt elkülönített az önkormányzat egy 2 millió 
forintos keretet, amit eddig nem használtak fel. Most jött el az ideje annak, hogy fokozott 
ellenőrzést tartsanak azokon az ingatlanokon, ahol tudomás szerint külföldi állampolgárok 
tartózkodnak. Mindezt megtették Ócsa és Alsónémedi településeken is, majd arra a 
következtetésre jutottak a rendőrök, hogy Bugyi községben van legjobban az önkormányzati 
rendelet betartva, a vendégkönyveket vezetik a szállásadók. Előzetes értesítést senki nem 
kapott arról, hogy ellenőrzés fog történni, a hatékonyságot nem szerették volna csökkenteni 
ezzel a lehetőséggel. Az ellenőrzésektől függetlenül a betörések száma nem csökkent, a 
módszerek hasonlítanak más településekéhez.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

191/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a köz- és vagyon biztonságának, közrendvédelmi és 
közlekedés rendjének javítására, fokozott rendőri jelenlét és 
intézkedés biztosítása érdekében felhatalmazza a Polgármestert 
kössön szerződést a Rendőrkapitánysággal. 
A fenti intézkedésre a 2011 évi költségvetésben bruttó 450.000,-Ft 
összeget különít el. 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határid ő: azonnal 
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13. Elkerülő út I. szakasz kezelői tervének jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Arról van szó, hogy a terv megjelöli melyik szakasz lesz 
önkormányzati kezelésben, melyik a Magyar Közút kezelésében, melyik a Magyar Állam 
kezelésében. A műszaki átadás november 30-án lesz, az önkormányzat részéről is ott lesznek 
és felhívják egy-két hiányosságra a figyelmet, mint pl. szalagkorlátok kihelyezése. 
Forgalomba helyezésre még nem kerül sor, csak egy későbbi időpontban, körülbelül 
december végén.  
 
Csizmadi László képviselő: Megkérdezi, hogy a temető mögötti utat lehet-e használni azon a 
szakaszon, ahol az elkerülő út keresztezi?  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen át lehet rajta hajtani, nem lesz szalagkorláttal 
lezárva, tervezett útkereszteződés lesz.  
Megemlíti, hogy pályázatot írtak ki a két körforgalom növénytelepítésére, amit meg is nyert 
egy bugyi lakos, amit nem tudtak megvalósítani, mivel a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. mint 
beruházó azt kérte, hogy a ProRégióhoz beadott pályázat növénytelepítése valósuljon meg. 
Az önkormányzat által kiírt pályázat megépítésére legkorábban egy év múlva kerülhet sor.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

192/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a  Bugyi Nagyközséget elkerülő út I. szakaszára 
vonatkozó kezelési tervet jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a kezeléssel 
összefüggő okiratok aláírására.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: december 30. 

 

14. Bugyi CzanikÜrbő ivóvíz-hálózat üzemeltetésre átadás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az önkormányzat megépíttette a gerincvezetéket, amit át kell 
adni üzemeletetésre a DAKÖV Kft-nek. A lakók által kért közkút kiépítése megtörtént.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  



 15 

 
193/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Czanik-Ürbő településrészen 
felújított ívó vízhálózatot és műtárgyakat a Daköv Kft 
részére üzemeltetésre átadja. 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a Daköv 
Kft-vel az üzemeltetési szerződést kösse meg.    
2) Az átadást követően a Bugyi Czanik-Ürbő 
településrészen az ívó vízszolgáltatás díját a hatályos ivóvíz 
díjról szóló rendeletben foglaltak alapján kell megállapítani.    
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határid ő: 30 nap 

 

15. Előterjesztés igazgatási szünet elrendelésére 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni, hogy a két ünnep között a Hivatal zárva tart és igazgatási 
szünetet rendelnek el.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 30/2011. (XI.28) számú 
önkormányzati rendeletét a 2011. évre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendeléséről 

 

16. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: A módosításra azért van szükség, mert változott a Hivatal létszáma, 
továbbá a településőrök általános munkaköre is bekerült az SZMSZ-be.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

194/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működés Szabályzatát a határozat mellékletét képező 
módosító okiratban foglalt módosításokat jóváhagyja. 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határid ő: 2011. november 25. 
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17. Előterjesztés Széchenyi tér 1. közös költségére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Bak Károlyné képviselő: Nagyon kevésnek tartja az emelés összegét.  
 
Somogyi Béla polgármester: Vannak családok, akiknek még a havi 1.900 forint összeg is 
magas, ezért sem javasol nagyobb összegű emelést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület 
 

195/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
tudomásul veszi a Bugyi, Széchenyi tér 1. szám alatti 
önkormányzati bérlakás esetében a közös költség 1.900.-Ft-
ról 2.000.—Ft-ra történő emelését 2011. szeptember 1-i 
hatállyal. 
Határidő: azonnal 
Felelős: pü. vezető 

 

18. Kötelezettségvállalás Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 

hitelszerződéshez kapcsolódó készfizető kezességvállalásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt évhez hasonlóan most is kötelezettségvállalást kér az 
Egyesület az Önkormányzattól a hitelfelvételükhöz, majd annak finanszírozásához. Az 
Egyesület is ugyanúgy utófinanszírozásban részesül, mint az önkormányzatok. A 
munkaszervezet a munkabéreket, az irodai költségeket, továbbá az épületért is bérleti díjat 
fizet, amit a hitelből finanszíroz, ezért az önkormányzatok, mint tagok vállalnak 
kötelezettséget.  

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
196/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület, a 
Regionális Fejlesztési Holding Zrt-től történő 
támogatásmegelőlegezési hitelfelvételével, és mint a Felső-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagja a 
hitelszerződés megkötéséhez a település lakosságszám 
arányos részére vetített maximum 1.921.934.- Ft összeg 
erejéig készfizető kezességet vállal.  
Határidő: azonnal 
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Felelős: Somogyi Béla polgármester 
19. Ürbőpusztai buszjárat üzemeltetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Azt kéri a vállalkozó, hogy az Önkormányzat járuljon hozzá a 
költségeihez, mert megnövekedtek a kiadások az üzemanyagár többszöri emelkedése miatt. 
A megállapodáskor a gázolaj ára 339.- forint volt, jelenleg 407.- forint, ami 20 %-os 
emelkedést jelent. A vállalkozó által kért emelés 17%-os, amit javasol elfogadásra.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

197/2011.(XI.24.) sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az ürbőpusztai lakosok 
személyszállítására Egri Lajos vállalkozóval kötött 
szerződés 10 300,- Ft/nap + áfa vállalási díjjal 
történő módosításával 2011. december 1. 
hatállyal egyet ért és felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Szatmári Attila jegyzőt 
szerződés aláírására.  

      Határidő: 2011. december 1.   
      Felelős: Somogyi Béla polgármester 
         Szatmári Attila jegyző  
 

20. Egyebek 
- Javaslatok kérése Művelődési Ház üzemeltetésére 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet, és azt javasolja, hogy az 
épületet hasznosítani, vagy értékesíteni kellene. Inkább az értékesítést javasolják, de várja a 
további ötleteket. Volt érdeklődő, aki sportcentrum megvalósítását szeretné, de úgy néz ki, 
olcsóbb újat építeni, mint ezt újítani, átalakítani.  
Kéri a Képviselőket, hogy gondolkodjanak, várja a hasznosításhoz az ötleteket.  
 

- Falukarácsony 
 
Józsa László képviselő: December 16-án tarják a Falukarácsonyt a volt Könyvtár épületében 
17 órai kezdéssel. A műsort a közoktatási-, közművelődési intézmények csoportjai adnak.  
 

- Gördeszka pálya lehetősége 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Fiatalok keresték meg gördeszka pálya megépítésének 
lehetőségével kapcsolatban, ahol biciklivel és gördeszkával egyaránt lehetne sportolni. 
Tervrajzot is hoztak a pályáról, melynek mérete 9X18 méter. Ennek költsége kb. 5.5 millió 
forint lenne, de szeretnének hozzá szponzorokat keresni, akik hozzájárulnának a 
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költségekhez, majd a későbbiekben menedzselik. Az Önkormányzattól területet és 
támogatást szeretnének kérni, hogy megvalósulhasson a gördeszka pálya.  
Annyit ígért a fiataloknak, hogy tárgyalni fog a Testület a tervekről, de konkrét ígéretet nem 
tud mondani. Helyszínnek csak az edzőpálya mögötti területet tudja elképzelni, amennyiben 
a szabályokat betartják.  
 
Somogyi Béla polgármester: A kisebb problémát a terület jelenti, a nagyobb hangsúly az 
anyagiakban van. Mindenképpen figyelni kell a pályázati lehetőségeket és a szponzorokkal 
tárgyalni, minél kevesebb összeg terhelje az önkormányzatot.  
 

- Utcatáblák kihelyezése 
 
Csizmadi László képviselő: Az új építésű részeken nincsenek kihelyezve utcanév táblák, az 
orvosok sem tudnak tájékozódni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy már több hónapja meg van tervezve, a 
vállalkozóval több dolog miatt is vitában áll. A munka ki van fizetve, de tartozik még 3 db 
zászlórúddal, 5 db térképpel, és azokkal az utcanév táblákkal, amelyeket az új utcák elejére 
helyeznek el, amiről éppen említést tett.  
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat teherautójával fel kell menni és elhozni a hiányzó 
tárgyakat, nem lehet a vállalkozóra várni.  
 

Napirenden kívül 
 

Somogyi Béla polgármester: Örömmel jelenti be, hogy a Testület által korábban beadott 
Arany János díjra tett javaslatot Pest Megyei Közgyűlése odaítélte Németh Mihályné részére. 
A díjátadásra 2011. október 02-án kerül sor. Ezúton is gratulál Képviselőtársai nevében is.  
 
Németh Mihályné intézményvezető: Megköszöni a bizalmat, megtiszteltetésnek veszi.  

 
Ezt követően Szatmári Attila jegyző tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2012. január 31-ig 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek tegyenek eleget, kéri, hogy mindenki tartsa be 
az időpontot annak érdekében, hogy teljes jogú szavazat illessen meg mindenkit az üléseken.  
 
További napirend a rendkívüli ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a 
jegyzőkönyv hitelesítőjére Józsa László képviselő személyében.  
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                           Szatmári Attila 
                            polgármester                                                                  jegyző   
Hitelesítő képviselő: 
 

 
Józsa László 


