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

2011. június 15-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 – képviselők 
 

Távolmaradt:    Rácz Zsolt települési képviselő 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
                               Török Anita pénzügyi vezető 
                               Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető 
                               Németh Mihályné, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola  
                               igazgatója  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelenteket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából 8 fő jelen van, az ülést megnyitja.  
Ezt követően  javaslatot tesz a napirendi pontokra vonatkozóan a meghívóban 
feltüntetettektől eltérően, s   javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a 14. napirendi pontban 
megjelölt előterjesztést a  Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási    
Intézmény, valamint a Napközi Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulás kérését tárgyalja 
elsőként a Testület, hiszen a Kazinczy Iskola igazgatója megjelent az ülésen és  a tanév végén 
biztos, hogy sok egyéb elfoglaltsága van. Javasolja továbbá, hogy  18. napirendi pontként a 
Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszerrel kapcsolatos előterjesztés, 19. 
napirendi pontként pedig a polgármesteri hivatalban  köztisztviselői álláshely megszüntetése 
napirendi pont 
szerint,  melyet a Képviselőtestület az alábbiak szerint fogadott el: 
 
 
1./ Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási                                                                 
        Intézmény, valamint a Napközi Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulás kéréséről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között  
     végzett munkáról 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 
3./ Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének I negyedévi előirányzat      módosítása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester    
      Véleményező:  Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
4./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  I. . negyedévi 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 a Czanik Ürbőpusztai ingatlancseréről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
7./ Előterjesztés a Telenor Zrt. adótorony bérletéről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
8./ Előterjesztés a Felsőványi szennyvíz-elvezetés lehetőségéről  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
9./ Előterjesztés a lovas fogathajtó pálya értékesítéséről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
10./ Előterjesztés az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
11./ Előterjesztés az éves közbeszerzési statisztikai összegzésről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
12./ Előterjesztés a Kossuth L. utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről  
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
13./ Előterjesztés a Bugyi Vizi közmű Társulat hitelhez készfizető kezességvállalásról 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
14./ Előterjesztés az Önkormányzat 1634-36, 083/8, 083/20, és a 083/17 hrsz-ú ingatlan  ér- 
        tékesítéséről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
15./ Vízbázis-védelmében társulási megállapodás, pályázati lehetőséggel 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
16./ A 2011. évi közbeszerzési terv módosítása 
        Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 
17./ A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
18./ Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer 
        Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
        Írásos megkeresés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
19./ A Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői álláshely megszüntetése 
        Előadó: Somogyi  Béla polgármester 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1/ Előterjesztés a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási                                                                 
        Intézmény, valamint a Napközi Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulás kéréséről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez, 
        
Németh Mihályné igazgató  megköszönte a lehetőséget a napirendi pont elsőként történő 
tárgyalására, s hozzátette, hogy az anyaggal kapcsolatban nincs kiegészíteni valója, 
természetesen a felmerülő kérdéseket megválaszolja. 
 
Somogyi Béla polgármester  mivel az írásos anyaghoz hozzászólás nem volt  szavazásra 
bocsátja a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
fenntartói hozzájárulására vonatkozó határozati javaslatot,  melyet a képviselőtestület  8 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, s  az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2011. ( VI.15.) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény fenntartói hozzájárulási kérelmét a  
határozat mellékletét képező megoszlás szerint. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Határidő: azonnal 
 

Ezt követően  Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátja  a Napközi Otthonos Óvoda  
fenntartói hozzájárulására vonatkozó határozati javaslatot,  melyet a képviselőtestület  8 
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, s  az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2011. (VI.15.) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja a Napközi 
Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulási kérelmét a 
határozat mellékletét képező táblázat szerint 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között  
     végzett munkáról 
     Előadó: Somogyi Béla polgármester  
     A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos beszámoló csatolva a képvise- 
     lő-testületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja az Önkormányzatot az előző ülés óta eltelt 
időszak főbb eseményeiről.  Elmondja, hogy több képviselővel közösen részt vettek az OBO 
100 éves megalakulásának rendezvényein, jómaga pedig a következő nap – a dolgozó 
kollektíva  részére rendezett  ünnepségen is részt vett.  
A Felső-homokhátság közgyűlése is  megtartásra került, melyen részt vett, s a 13 település 
elfogadta az előző év munkájáról szóló beszámolót. 
A parlamentben Ángyán professzor úr által tartott  előadáson vett részt. 
Az alpolgármester úrral közösen a bugyi  „szúnyog”-on lévő vízátemelő felújítást követő 
átadásán vettek részt. A mintegy  320 millió forintos  rekonstrukció a Közép-magyarországi 
Operatív Program  keretében, 15 %-os központi költségvetési hozzájárulás mellett, 85 %-os 
Uniós támogatással valósult meg. A beavatkozások elsődleges célja a belvízi biztonság 
növelése. A belvízkárok enyhítésével, a gazdálkodási feltételek és a környezeti állapotok 
javításával hozzájárul a területén élő emberek életkörülményeinek javításához is. A 
rekonstrukció  eredményeként  jelentős mennyiségű feleslegessé vált  csapadékvíz 
visszajuttatása  válik   lehetővé a Dunába.  
A Gyál Kistérségi Társulás keretében az immár szokásossá vált közlekedési  egyeztető 
megbeszélésre került sor, melyen részt vett a Volán, a BKV, valamint a MÁV illetékesei. Az 
egyeztetésen minden település előadta a számára  fontos közlekedési  gondokat. 
Településünk vonatkozásában ismét felszínre került az Ürbői rossz közlekedés. A szolgáltatók 
nagyon készségesek voltak, s elmondták, hogy szeretnének minden gondot megismerni, s a 
lehetőségekhez mérten segítséget adni.  
A DAKÖV Kft. közgyűlésére is sor került, melyen a résztvevők megismerhették, hogy a  Kft. 
üzemeltetése nem volt annyira eredményes 2010-ben, mint 2009-ben. Nyilvánvalóvá vált, 
hogy  a sok  csapadék következtében kevesebb lett a vízfogyasztás, valamint  jelentős 
mértékben nőtt a hátralékosok száma is.  
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A Helyi  Vidékfejlesztési Egyesületnél spanyol csoport volt látogatóba, akik megtekintették 
településünkön a JÁ-KO Kft. üzemét. 
Sikeresen lezajlott a gyermeknapi rendezvény, amelyet ugyan nem önkormányzatunk 
szervezett, de sok segítséget adtunk a szervezőknek. 
Elmondta, hogy  Kopjafa ünnepségen vett részt  a két település határán lévő vadászháznál, 
melynek során az előző évi ünnepség óta elhunyt vadászok nevei kerültek felvésésre a 
kopjafára, s az ő emlékük előtt tisztelegnek a vadásztársak.  
 
A UPC társasággal több tárgyalás volt, ugyanis olyan  lehetetlen feltételt támasztottak az 
útépítésnél,  melynek értelmében  kétszer annyi védőcsövet akartak megépíttetni, mint 
egyébként szükséges. A többszöri egyeztetés eredményeként sikerült megállapodásra jutni.  
A polgári védelem vezetőivel megbeszélést tartottak, melynek keretében egy gyakorlat 
előkészítéséről volt szó.  
Az alpolgármester úrral részt vettek az óvodai, valamint iskolai ballagásokon. 
A kézilabdások évadzáró  rendezvényére is sor került, melyen részt vett. 
A  Pest megyei rendőr-főkapitány tartott tájékoztatót a Dabas Városi Rendőrkapitányságon a 
rendőrség jelenlegi helyzetéről. Ennek keretében elmondta, hogy Pest megyében több mint 
400 rendőrrel bővítik a létszámot.   Bízunk abban, hogy talán településünk is lát majd ebből a 
fejlesztésből valamit, hiszen már évek  óta ezt kezdeményezték az illetékeseknél. A 
rendőrkapitány úr azt is elmondta, hogy sajnos az anyagi eszközök továbbra is igen 
korlátozottak. Elmondta, hogy  nem  okoz gondot a  lecsökkentett költségvetés  elköltése, 
hiszen ez jóformán a   működéssel kapcsolatos kiadásokat fedezi. Természetesen minden 
települést a saját közbiztonsága érdekelt legjobban. Településünkről elmondta, hogy a 
környező településekhez viszonyítva nem rossz a közbiztonság. 
 
Bak Károlyné képviselő kérdése arra vonatkozott, hogy abban az esetben, ha lehetőség 
lenne a létszámbővítésre kell-e lakást biztosítani?  Véleménye szerint ezért kellene a 
Széchenyi tér 10. szám alatti önkormányzati – volt körzeti megbízotti  - lakást megtartani, 
mert ezzel esélyesebbekké válhatunk a többi településsel szemben. 
Somogyi Béla polgármester  az említett lakás eladásáról  már korábban döntött a testület. 
Az önkormányzatnak néhányszor már szembesülnie kellett azzal, hogy hiába biztosított 
korábban lakást a rendőrök részére, azokat elvezényelték a településről, s nem volt 
biztosított az állandó rendőri jelenlét. Egyébként véleménye az, ha egy fiatal rendőr idejönne 
a településre, nem valószínű, hogy 3 szobás lakást kellene részére biztosítani, hiszen annak a 
rezsije sem elhanyagolható.  Ilyen célra az önkormányzat tulajdonában lévő kisebb lakást is 
fel lehetne majd ajánlani.  
Józsa László képviselő kérdése a DAKÖV Kft-re vonatkozott, ugyanis a polgármesteri 
beszámoló szerint nem volt eredményes a működése az előző évben, s ehhez nagy 
mértékben hozzájárult a nagymennyiségű csapadékvíz is, melyet nagyon sokan  illegálisan 
belevezetnek a csatornarendszerbe. Nem merült-e fel a Kft részéről az, hogy 
megszigorítanák az ellenőrzéseket, s azokkal szemben, akik belevezetik a csapadékvizet a 
rendszerbe megbírságolnák. Természetesen úgy gondolja, hogy először csak figyelmeztetnék 
az illegális tevékenységet folytatót, majd a következő szabálytalanság észlelésekor már 
bírságolnák is. Annál  is inkább nagyon kell erre figyelni, mert ez veszélyt jelenthez a 
későbbiek folyamán a hálózat működtetésére. 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatta a testületet arról, hogy a kérdés felvetése jogos, 
azonban a Kft. munkatársai már végeztek ilyen ellenőrzéseket, hiszen addig, amíg 420-450 
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m3  vizet termelnek ki, addig 1200-1300 m3  ment vissza szennyvíz formájában  egy nap alatt. 
Sokan a mai napig szivattyúzzák a pincéket, s azt mind belevezetik  a csatornába. A kft. 
vezetője tájékoztatta a közgyűlésen résztvevőket, hogy terveik között úgy szerepel az 
ellenőrzés, hogy a településeket felosztják egymás között, s a  dolgozók nem a saját 
településükön ellenőriznek majd. Arra megvannak az eszközök, hogy az ellenőrzés során 
felismerjék azt, hogy folyt-e korábban illegális csapadékvíz bevezetés a rendszerbe.  
Amennyiben ez bizonyossá válik, visszamenőlegesen is büntethetők lesznek az 
ingatlantulajdonosok. Erre a kérdésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a szennyvíz-
tisztító kapacitása a határon van. 
 
Mivel több kérdés, s  hozzászólás  nem volt, Somogyi Béla polgármester elfogadásra javasolja 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett munkáról 
szóló beszámolót,  melyet a képviselőtestület  8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, s  
az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2011. (VI.15.) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja  a  lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
3./ Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének I negyedévi előirányzat      módosítása 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester    
      Véleményező:  Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester ismertette a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság véleményét, mely 
szerint az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. negyedévi előirányzat módosításáról a 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban  kérdés, s  hozzászólás  nem volt, Somogyi Béla 
polgármester elfogadásra javasolja  az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. 
negyedévi előirányzat módosításáról szóló  rendelet-tervezetet,  melyet a képviselőtestület  
8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadott, s   megalkotta az  alábbi  rendeletet: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
képviselőtestülete megalkotta a  

16/2011./VI.15. sz. rendeletét  

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
6/2011./II.15./sz. rendelet módosításáról. 
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4./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének  I. . negyedévi teljesítéséről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, Somogyi 
Béla polgármester szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének március 
31-i teljesítéséről készült beszámoló elfogadását, melyet a Képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

94/2011.(VI.15) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a 2011. évi költségvetés március 
31-i teljesítéséről készült beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

5./ Előterjesztés az Önkormányzat által kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a  képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az önkormányzat 
által  kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról szóló beszámolót elfogadásra javasolta a 
Gazdasági és Fejlesztési Bizottság.  Mivel a napirendi   ponthoz kapcsolódóan hozzászólás 
nem volt, Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsájtja a  határozati javaslatot, melyet a 
Képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 
 

95/2011. ( VI.15.) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az önkormányzat által 
kibocsátott kötvény pénzforgalmi alakulásáról 
készült tájékoztatót. 
 

Felelős: Somogyi Béla 
Határidő: azonnal 

 
 
6./ Előterjesztés a Czanik Ürbőpusztai ingatlancseréről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
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Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a testületet arról, hogy a Wixoon Kft. vezetőivel 
több alkalommal folytattak tárgyalásokat, de igazából megfelelő megoldás nem születetett, s 
így a bizottságnak az az álláspontja alakult ki, hogy nem szabad a területcserét elfogadni a 
Kft-vel. A megoldást az jelentené, hogy a víztornyot   elbontaná az önkormányzat és a saját 
területen törpe-vízművet létesít.  
 
Török Anita pénzügyi vezető kérdése arra vonatkozott, hogy a  víztorony lebontásának kb. 
milyen költségvonzata lesz? 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy valóban a 
víztorony lebontása is költséggel jár. Az előzetes információk alapján kb. 3 millió forint 
várható költségként. Felvetődött viszont még az is, hogy a víztornyot el is lehet adni, tehát 
valamennyi költség ezzel meg is térülne. 
 
Mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan további kérdés,  észrevétel nem volt, Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot,  melyet a Képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

96/2011.(VI.15.) Határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-     
testülete úgy dönt, hogy  a Czanik Ürbőn található 
víztornyot lebontatja és a jövőben a vízellátást törpe 
vízmű létesítésével oldja meg. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
7./ Előterjesztés a Telenor Zrt. adótorony bérletéről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság határozati javaslatában 10 éves időtartamra javasolta a bérleti 
szerződés megkötését 950.000.—Ft-os éves díjjal. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester  elmondta, hogy megfontolandó a cég ajánlata, hiszen 
nem lenne jó, ha az időhúzás eredményeként úgy járnának mint pl. a Széchenyi téri iskolával, 
hogy a vevő visszalépett.   
 
Szabó Gábor László települési képviselő véleménye az,  hogy kérje el előre a bérleti díjat az 
önkormányzat.  Megítélése szerint nagyon  elrugaszkodni nem lehet a bérleti díjjal, mert a 
cég a végén vesz egy telket, s azon felállítja a tornyát, s onnantól kezdve nem lesz  a bérleti 
díjra gondja.  
 
Somogyi Béla polgármester  az elhangzottak után felvetette, hogy akkor a bérleti szerződés 
megkötését javasolják  15 éves időtartamra  egyösszegű 10 millió forintos bérleti díj 
megfizetése mellett. 
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Csizmadi László képviselő  tájékoztatja a testületet arról, hogy a bizottsági ülésen elhangzott 
az, hogy a szerződést minél rövidebb időre kössék meg, mert nem lehet tudni, hogy mi  lesz  
ennyi idő múltán. 
 
Szabó Gábor László képviselő  a technika nagyon nagy ugrásokkal fejlődik, azonban 
meggyőződése, hogy a hosszú távú stabilitást nézi a Telenor is. Mindenképpen az egyösszegű 
bérleti díjat javasolja megcélozni. 
 
Somogyi Béla polgármester  mivel több hozzászólás, vélemény nem volt szavazásra bocsátja 
az elhangzottak alapján a határozati javaslatot mely szerint, a Telenor Zrt. részére 15 éves 
időtartamra felajánlja  a bérleti  szerződés megkötését  egyösszegű 10 millió forintos bérleti 
díj megfizetése esetén. A Képviselőtestület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

97/2011.(VI.15.) számú Kt.határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt hogy, a Telenor Zrt-vel 15 éves 
időtartamra bérleti szerződést köt egyösszegű 10 
millió forintos bérleti díj megfizetése esetén. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: kiértesítésre 15 nap 

 
8./ Előterjesztés a Felsőványi szennyvíz-elvezetés lehetőségéről  
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva  a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez.  
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy  az írásos 
előterjesztés rögzíti  a lehetőségeket. A  lehetséges megvalósításról  több tárgyalást 
lefolytattak az elmúlt időszakban, s ennek eredményeként készült el az előterjesztés.  
Jelentős a költségkihatása bármelyik lehetőséget választja is az önkormányzat.  Az eredeti 
elképzelés az volt, hogy az útépítést megelőzően kell a csatornahálózatot kiépíteni,ez 
azonban az idő rövidsége miatt nem lehetséges.  Az utat mindenképpen meg kell építeni, 
mert ellenkező esetben hiteltelenné válik az önkormányzat, amit nem szabad bevállalni. 
 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, vélemény nem volt Somogyi Béla 
polgármester szavazásra bocsátja   a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

98/2011.(VI.15.) Kt. Határozat :  
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 01304/2 
hrsz-ú, állami tulajdonban lévő területből a Helyi 
Építési Szabályzatban meghatározott építési 
határvonallal megegyező szélességben 1,2 Ha 
terület megvásárlását kezdeményezi. 
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Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
tárgyalások megkezdésére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

 
 
9./ Előterjesztés a lovas fogathajtó pálya értékesítéséről 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a vevő a 
módosításokat elfogadta, valamint a Lovas SE-vel is egyeztetett. Az SE képviselője 
tájékoztatta a polgármestert, hogy nem sérti az érdekeiket az ügylet, így semmi akadályt 
nem  hárítanak az ügylettel szemben.  
 
Csizmadi László képviselő  a területtel szomszédos tanyánál felvetődött a bejárattal 
kapcsolatos probléma,  szeretné tudni, hogy  tulajdonos mit reagált? 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatta a  testületet, hogy az utat kiegyenesítik, s a bejárat 
ugyanott lesz mint előtte volt.  
 
Somogyi Béla polgármester  mivel több hozzászólás, vélemény nem volt szavazásra bocsátja  
a határozati javaslatot melyet a Képviselőtestület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott,  
s az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2011.(VI. 15.) Kt. Határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2011. 
(V.19.) Kt. határozatát megváltoztatja, és a 
tulajdonában lévő  090/84 hrsz-ú rét művelési ágú 
földterületet („fogathajtó-pálya”) 1.056.896 Ft. 
összegért értékesíti, valamint kiköti azt is, hogy a 
művelési ág alóli kivonással járó költségeket a 
vevő viseli. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
10./ Előterjesztés az esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról 
      Előadó: Somogyi Béla polgármester 
      Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
      Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
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Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az 
esélyegyenlőségi programot  a törvényi előírásoknak megfelelően két évente felül kell 
vizsgálni.. Ezt követően szavazásra bocsátja  a határozati javaslatot melyet a 
Képviselőtestület  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott,  s az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2011.(VI.15.) Kt. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Kapocs Gyermekekért Nonprofit Kft-t  
bízza meg 199.700.-- ft. áron a 
jogszabályokban előírt helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésével. 
A Képviselő-testület felhatalmazza 
Somogyi Béla  polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
11./ Előterjesztés az éves közbeszerzési statisztikai összegzésről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően az éves beszerzésekről éves statisztikai összegzést köteles 
készíteni. Tehát ez egy szükséges lépés, melyet az aktualitásnak megfelelően kell elkészíteni, 
s elfogadni. Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

101/2011. (VI. 15.) sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2010. 
évi közbeszerzések összegzéséről szóló 
előterjesztését tudomásul veszi és az éves 
statisztikai összegzést elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

12./ Előterjesztés a Kossuth L. utca 3. szám alatti ingatlan tulajdonba vételéről  
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság  
       Írásos  előterjesztés csatolva  a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a Gazdasági és 
Fejlesztési Bizottság megfontolásra ajánlotta azt, hogy ne a Széchenyi tér 11. szám alatti 
lakás legyen felajánlva csereként, hanem az önkormányzat tulajdonában lévő másik 2 szobás 
felszabaduló lakás.  
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Józsa László  települési képviselő  szerint az önkormányzatnak  eddig is naiv elképzelése volt 
arról, hogy  amennyiben lakást biztosítunk, akkor az elképzeléseinknek megfelelő rendőrt is 
kapunk településünkre. Ez most már többedszerre is bebizonyosodott, hogy hiába adtunk 
lakást, hiába próbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy legyen rendőr, azokat 
mindig elvezényelték a feladatok függvényében.  Helyzetünk semmivel sem lett jobb a  
 
testület pozitív hozzáállása ellenére sem.  A maga részéről feleslegesnek tartja szolgálati 
lakást fenntartani annak érdekében, hogy esetleg kap településünk még rendőrt.  Nem lát 
semmi biztosítékot arra, hogy ilyen ráfordítás ellenében kapunk egy újabb rendőrt, s azt nem 
vezénylik el.  Sajnos az elmúlt évek tapasztalatai nem  azt mutatták, hogy  helyben maradnak 
azok a rendőrök, akikre komoly ráfordítást eszközöl az önkormányzat.  A településközpont 
tervei már elfogadásra kerültek, s nyilvánvaló, hogy ennek a háznak nincs létjogosultsága 
benne, tehát véleménye szerint jó lenne pontot tenni az ügy végére.  
 
Somogyi Béla polgármester  szerint abban az esetben, ha esetleg lenne lehetőség új rendőr 
foglalkoztatására, akkor sem biztos, hogy egy kis fiatalnak 3 szobás lakásra lenne szüksége. 
Megítélése szerint  mindenképpen praktikusabb egy kisebb területű, alacsonyabb költségű 
lakást biztosítani számukra.  
 
Bak Károlyné települési képviselő  szerint mindenképpen tisztázni kell azt, hogy 
tehermentes-e az ingatlan, illetve ki viseli a cserével kapcsolatos költségeket.  
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy természetesen csak 
tehermentes ingatlan esetében lehet a cserét megtenni, illetve a fennálló teher átvitelére 
lehetőség lesz abban az esetben, ha az már a tulajdonukban lesz.  Érdemes elgondolkodni 
azon, hogy ragaszkodjunk-e ahhoz, hogy a felmerülő egyéb költségeket a másik fél viselje-e, 
hiszen úgy gondolja, hogy eléggé megterhelő lenne a számukra. Nem túl sok az a költség, 
ami még felmerülhet, s ezért úgy gondolja, hogy ezt még be kellene vállalnia az 
önkormányzatnak.  
 
Szatmári Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy költségként az ügyvédi 
munkadíj merülhet fel, amely a jelenlegi ismereteink szerint, ill. a korábbi 
szerződéskötéseket figyelembe véve kb. 50.000.—Ft, valamint a földhivatali eljárási illeték, 
amely 6.600.—Ft,  más egyéb költség nem várható. 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető ismerteti  a jelenleg még önkormányzati 
tulajdonban lévő lakásokat, melyek között 2 db 2 szobás van, amelyből az egyikből várhatóan 
majd  július végén költözik ki a bérlő a bírósági végzés eredményeként. 
 
 
Somogyi Béla polgármester: mivel a napirendi ponthoz kapcsolódóan további javaslat nem 
érkezett  szavazásra bocsátja az elhangzottak alapján a határozati javaslatot, mely szerint a 
Kossuth Lajos u. 3. szám alatti ingatlanért cserébe ajánlja fel valamelyik önkormányzati 
tulajdonban lévő 2 szobás lakást, illetve tisztázza az egyéb  felmerülő költségek viselését is. A 
képviselőtestület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s a 
következő  határozatot hozta: 
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102/2011.(VI.15.) Kt. Határozat: 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megbízza Somogyi Béla polgármestert azzal, hogy a 
Bugyi Kossuth Lajos u. 3. szám alatti ingatlanért cserébe 
a tulajdonosok részére ajánlja fel az önkormányzat 
tulajdonában lévő valamelyik 2 szobás Széchenyi téri  
lakást. 
Ezzel egyidejűleg felkéri arra is, hogy a cserével 
kapcsolatos költségek viseléséről is folytasson 
tárgyalásokat az érintettekkel. 
 
Határidő: 2011. július 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
13./ Előterjesztés a Bugyi Vizi közmű Társulat hitelhez készfizető kezességvállalásról 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
        Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az útépítési 
munkákhoz a Víziközmű-társulatnak hitelszerződést kell kötnie, amelyhez mindenképpen az 
önkormányzatnak kezességet kell vállalnia.  Ez természetes is, hiszen amint az útépítési 
munkák befejeződnek mindent átadnak az önkormányzat részére.  Tájékoztatja a testületet 
arról is, hogy a határozati javaslatban szereplő ingatlan a 01605/22 hrsz-ú terület az ócsai út 
mellett lévő szántó,, összesen 1 ha, s ameddig bányászati tevékenység folyik, senki nem tud 
vele semmit kezdeni. A területre egyébként 4 évig kell a fedezet. A Gazdasági és Fejlesztési 
Bizottság támogatja az elképzelést és a készített határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselőtestületnek. A képviselőtestület a határozati javaslattal kapcsolatban 8 igen 
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2011. (VI. 15.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Viziközmű-társulat csapadékvíz elvezetési munkák 
finanszírozásához az Alsónémedi és Vidéke 
Takarékszövetkezettől 399.400 000,- (azaz 
háromszázkilencvenkilencmillió-négyszázezer forint) 
hitelfelvételt tudomásul veszi és egyben egyetemleges 
készfizető kezességet vállal a hitel teljes 399 400 000,- 
forint és annak járulékai erejéig.  
A Képviselő-testület a Bugyi Viziközmű-társulat 
hitelének fedezetére a 01605/22 hrsz-ú ingatlanon 
történő jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta a kötelezettségek 
egyetemleges átvállalásával kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
104/2011. (VI. 15.) sz Kt. Határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a Bugyi Viziközmű-társulat 
megszűnése esetén a kötelezettségeket 
egyetemlegesen és teljes összegben átvállalja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta a  határozati javaslatot, mely 
szerint az Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy  amennyiben a Bugyi Viziközmű-
társulat valamely érdekeltségi egysége nem fizeti meg az aktuális Fundamenta Lakáskassza 
kötelezettséget, azt az Önkormányzat teljes egészében befizeti, majd azt adók módjára 
behajtja az érdekeltségi egységtől. melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
105/2011. (VI.s5.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
vállalja, amennyiben a Bugyi Viziközmű-társulat 
valamely érdekeltségi egysége nem fizeti meg az aktuális 
Fundamenta Lakáskassza kötelezettséget, azt az 
Önkormányzat teljes egészében befizeti, majd azt adók 
módjára behajtja az érdekeltségi egységtől.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta a  határozati javaslatot, mely 
szerint 315 000 000,.Ft iparűzési adó bevételből 10 000 000,-Ft összeget a Bugyi Viziközmű-
társulat részére hitelt folyósító Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetre  a 399 400 000,- 
Ft hitel és annak járulékai erejéig engedményezi. A határozati javaslatot a képviselőtestület  
8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
                                                            

106/2011. (VI.15.) sz. Kt. Határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
315 000 000,.Ft iparűzési adó bevételből 10 000 000,-Ft 
összeget a Bugyi Viziközmű-társulat részére hitelt 
folyósító Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetre  
399 400 000,- Ft hitel és annak járulékai erejéig 
engedményezi.  
A Képviselő-testület egyben hozzájárul, hogy az 
Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
64400020-10202368 számú költségvetési elszámolási 
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bankszámlán a Bugyi Viziközmű-társulat részére hitelt 
folyósító Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet 
399 400 000,- Ft és annak járulékai erejéig inkasszós 
jogot jegyezzen be.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  

Ezt követően Somogyi Béla polgármester szavazásra bocsátotta a  határozati javaslatot, mely 
szerint Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyi Viziközmű-társulat 
részére a belterületi csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésének költségéhez 2 754 906,- Ft 
(azaz kettőmillió-hétszázötvennégyezer-kilencszázhat forint), valamint a társulati hitel után 
fizetendő kamatkötelezettség rendezéséhez maximum 9 000 000,- Ft (azaz kilencmillió forint) 
vissza nem térítendő támogatást nyújt. A képviselőtestület a határozati javaslatot  8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2011. (VI.15.) sz. Kt. Határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Viziközmű-társulat részére a belterületi csapadékvíz-
elvezető hálózat kiépítésének költségéhez 2 754 906,- Ft 
(azaz kettőmillió-hétszázötvennégyezer-kilencszázhat 
forint), valamint a társulati hitel után fizetendő 
kamatkötelezettség rendezéséhez maximum 9 000 000,- Ft 
(azaz kilencmillió forint) vissza nem térítendő támogatást 
nyújt.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
14./ Előterjesztés az Önkormányzat 1634/36, 083/8, 083/20, és a 083/17 hrsz-ú ingatlan  ér- 
        tékesítéséről 
        Előadó: Somogyi Béla polgármester 
        Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy  a Hunland Kft. 
tulajdonosával egy beszélgetés kapcsán szóba került a terület kérdése, s ennek alapján került 
a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elé. Nincs semmi információ arra vonatkozóan, hogy a  
területen  mit szándékozik megvalósítani.  A bizottság javaslata alapján alakult ki  az írásos 
határozati javaslatban szereplő ár.  
 
Józsa László képviselő véleménye szerint az ajánlat kiindulási pontnak  mindenképpen jó. 
Biztos az, hogy többszöri egyeztetés kell majd ahhoz, hogy  az álláspontok közelítsenek 
egymáshoz. 
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Somogyi Béla polgármester mivel a témához kapcsolódóan több hozzászólás, vélemény nem 
volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

108/2011. ( VI.15.) számú Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 1634/36, 
083/8,083/20,083/17-es helyrajzi számú területeket 
értékesítse 153 millió Ft-os irányáron Jos 
Janssennek.  A Képviselő-testület felhatalmazza 
Somogyi Béla polgármester urat a tárgyalás 
lefolytatására és a szerződés megkötésére. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
15./ Vízbázis-védelmében társulási megállapodás, pályázati lehetőséggel 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy  pályázati 
lehetőség nyílt a vízbázis védelmére, melynek keretében Alsónémedi, Bugyi, Kakucs, Örkény 
települések üzemelő ivóvízbázisának diagnosztikai vizsgálata történne meg. Ez azt jelenteni, 
hogy úgynevezett monitoring  kutakat építenének ki, folyamatosan mintákat vennének, 
melyeket elemeznének. Ez a csatlakozás településünknek nem kerül semmibe. Véleménye 
szerint el kellene azon is gondolkodni, hogy a gesztor-szerepét is bevállalná-e  településünk, 
mivel még ez a kérdés sem eldöntött.  
 
Józsa László települési képviselő  mindenképpen támogatja a vízbázis védelmét. A gesztor 
szerepének felvállalását csak abban az esetben tartja jó ötletnek, ha az kézzel fogható 
előnnyel jár. 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy nincs tudomása  
arra vonatkozóan, hogy a gesztorság felvállalása előnnyel járna. Véleménye szerint nem kell 
hozzá ragaszkodni, mert ez egyértelműen plusz feladatot jelentene a hivatal részére, 
azonban abban az esetben ha a tag-települések megválasztanának bennünket gesztornak                                                                                         
, azt el kell  fogadni. 
 
A képviselőtestület a javaslatot  egyhangúlag támogatta. 
 
Somogyi Béla polgármester  ezt követően  szavazásra bocsátja a  vízbázis védelmével 
kapcsolatos határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott, s a következő  határozatot  hozta: 
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109 /2011./VI.15. KT.  sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  Képviselő-
testülete megtárgyalta és elfogadta az  Alsónémedi-Bugyi-
Kakucs-Örkény önkormányzatokkal együtt alakítandó 
„Vízbázis védelmi Projekt  Társulás” Társulási 
Megállapodását, mely a „Környezet és Energia Operatív 
Program 2.2.3.A Vízbázis-védelem” keretében 
benyújtandó „Alsónémedi-Bugyi-Kakucs-Örkény  
üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai 
vizsgálata” című pályázat előkészítésére, az abban foglalt 
feladatok végrehajtására, fenntartására alakul.  
Az Önkormányzat vállalja a pályázati támogatásból 
kiépült monitoring működtetését a DAKÖV Kft, mint 
vízközmű szolgáltató közreműködésével. 
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a társulási 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
             Szatmári Attila jegyző 

 
16./  A 2011. évi közbeszerzési terv módosítása 
         Előadó: Szatmári Attila jegyző 
         Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester mivel az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan  hozzászólás, 
vélemény nem volt, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
110 /2011.(VI. 15.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
20/2011. (II.10.) sz. határozattal elfogadott éves 
közbeszerzési terv módosítását elfogadja. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2011. december 31-éig folyamatos 

 
17./ A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
       Előadó: Somogyi Béla polgármester 
       Írásos előterjesztés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester  tájékoztatja a testületet arról, hogy a Polgármesteri Hivatal 
akadálymentesítésére benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek találták, s 15 
millió forintos támogatást kapunk. Annak érdekében, hogy a munkák megindulhassanak, s a 
közbeszerzést tudják kezdeni, néhány kérdésben az önkormányzat  döntésére van szükség. 
Így a közbeszerzés bíráló bizottság elnökének és tagjainak megválasztása is szükséges.  A 
bíráló bizottság elnökének Csizmadi László települési képviselőt, tagjainak pedig Szabó Gábor 
László, valamint Józsa László települési képviselőket javasolja megválasztani.  A 
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képviselőtestület   a határozati javaslatot, s a bíráló bizottság  elnökére és tagjaira tett 
javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

111 /2011.(VI. 15.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
„Önkormányzati ügyfélszolgálat akadálymentesítése 
Bugyi Nagyközség polgármesteri hivatalában” című – 
azonosító számú: KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 -  
részben támogatott beruházás megvalósítására, nemzeti 
értékhatárt elérő hirdetmény nélküli egyszerű 
közbeszerzési eljárást indít el és a közbeszerzési eljárást a 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 80/2009. (IV. 16.) 
sz. határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzata  
alapján folytatja le. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Közbeszerzési 
Bírálóbizottság tagjainak választja: 
Csizmadi László elnök 
Józsa László   elnökhelyettes és  
Szabó Gábor László  bizottsági tag 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos dokumentumok 
aláírására. 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására 3 cégtől kértünk árajánlatot. Így az ANPAST Europroject Szolgáltató 
Kft.  (1037 Budapest, Nagybátonyi u. 8-10., B. ép. tetőtér)  vállalási ár: bruttó 240.000 Ft.. A 
másik  ajánlatot a  VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. (1028 Budapest, Szabadság u. 29) adta 
 : bruttó 625.000 Ft. vállalási áron. A harmadik ajánlatot a  Kozma Ügyvédi Iroda (2040 
Budaörs, Budapesti út 28) a  vállalási ár: bruttó 500.000 Ft. Ezek közül az ajánlatok közül kell 
a képviselőtestületnek a számára legkedvezőbbet kiválasztani.  
A képviselőtestület az elhangzott javaslatokat megismerve  a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával kapcsolatban  8 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

112/2011. (VI.15.) Kt. sz. határozata 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az „Önkormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközség polgármesteri 
hivatalában” című – azonosító számú: KMOP-4.5.3-10-11-
2011-0020 - részben támogatott beruházás 
megvalósítására, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény 
nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás lebonyolítására 
240.000.-- Ft, azaz kettőszáznegyven ezer forint  fix 
megbízási díj ellenében az ANPAST Europroject 
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Szolgáltató Kft., (Székhely: 1037 Budapest, Nagybátonyi 
u. 8-10. B. ép. tetőtér  )  céget bízza meg.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy  a  projekt 
megvalósításához szükséges további szolgáltatásokat is  igénybe kell  venni. Ilyen pl. a  
szakértők (műszaki ellenőr, rehabilitációs szakmérnök), valamint a  nyilvánosság biztosítása. 
Ezek a  tételek a pályázatban 80 %-ban elszámolható költségként jelennek meg. A zavartalan, 
folyamatos kivitelezés érdekében javasolt egy általános megbízás a szerződések 
megkötésére.  
A képviselőtestület az általános megbízási szerződéssel kapcsolatos határozati javaslatot 8 
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

113/2011.(VI.15.) Kt. sz. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza Somogyi 
Béla polgármestert az „Önkormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközség polgármesteri 
hivatalában” című – azonosító számú: KMOP-4.5.3-10-11-
2011-0020 - részben támogatott projekthez kapcsolódó 
szolgáltatások, beszerzési szerződések megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
18./ Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszer 
      Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
      Írásos  megkeresés csatolva a képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
Somogyi Béla polgármester mivel a napirendhez kapcsolódóan kérdés, vélemény nem 
volt, szavazásra bocsátja határozati javaslatát, mely szerint az ajánlatot megköszönjük a  
Kft-nek, de nem kívánunk a lehetőséggel élni. A javaslatot a Képviselőtestület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2011./VI.15./KT.sz. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Globomax Kft. 
Mikrovoks szavazatszámláló és konferencia rendszerre 
küldött ajánlatát megismerte, de a lehetőséggel nem 
kíván élni. Az ajánlatot megköszöni. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 
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  19./ A Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői álláshely megszüntetése 
         Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester szóban tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy  a hivatal 
vezetése időnként azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy engedélyezzen státuszt 
részére valamilyen plusz feladat megoldására, máskor pedig az ellenkezőjét kéri azért, 
mert bizonyos területeken a feladat megváltozott, nagy mértékben lecsökkent. Jelenleg is  
 
ez a helyzet áll fenn, s a kérése az, hogy 1 fő köztisztviselői álláshely (státusz) 
megszüntetéséhez járuljon hozzá. A képviselőtestület a kérést 8 igen szavazattal 
egyhangúlag támogatta, s az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2011.  (VI.15.) sz. Kt. határozat 
        Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1) a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámából  1 
köztisztviselői álláshelyet  létszámcsökkentés keretében 
megszüntet.  

2) a létszámcsökkentést követően a Polgármesteri hivatal 
engedélyezett létszáma 27 főről 26 főre csökken és a 
Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 26 főben 
határozza meg. 

3) felkéri a jegyzőt a határozatban foglalt munkáltatói intézkedés 
megtételére 

4) határozatban foglaltak pénzügyi fedezetét a 2011 évi 
költségvetéséből biztosítja. 

5) felkéri a jegyzőt, hogy a felmentési idő lejártát követően a 
Polgármesteri Hivatal módosított Szervezeti és Működési 
Szabályzatát a Képviselőtestület ülésére terjessze be. 

6) felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011 évi 
költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat 
vegye figyelembe 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

      Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Napirend után 

 
További hozzászólás vélemény nem volt, így a polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Bak Károlyné  képviselő személyében, melyet  8 igen szavazattal a 
Képviselőtestület elfogadott.  
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                       polgármester                                                                          jegyző 
 
Hitelesítő képviselő:                  Bak Károlyné 

                             Települési képviselő 
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