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

2012. március 22-i rendkívüli ülésén 
 

 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket. 
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
6 fő.  
 
A Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendjét az elektronikus levélben 
foglaltak és a telefonon egyeztetett napirendről, majd megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a 
Képviselő - Testület elfogadta. 
 

1. Előterjesztés földcsere kérelemről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

2. Előterjesztés földcsere kérelemről 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Nemzeti Földalapkezelő levelét, mely szerint 
testületi határozat hiányában érkezett hozzájuk a megkeresés az előterjesztésben olvasható 
földcsere kérelem tárgyában. Mindez azért történt így, mert az Önkormányzat kérelme a 
Pilisi Parkerdő Zrt.-hez lett küldve, akik a szakmai bírálat után továbbították azt a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezethez. Minden jel arra utal, hogy Ők is készen állnak a döntésre, csak 
a testületi határozat és a Polgármester felhatalmazása hiányzik a csereszerződés aláírásához. 
Ezért a korábbi döntésnek megfelelően az alábbi tartalmú határozatot javasolja elfogadásra.  
 
Józsa László képviselő: Egyet ért a szándékkal, tekintettel arra, hogy a főirány a korábbi 
tervekhez képest nem változott, csak technikai változásról van szó.  



 3 

További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

41/2012. (III.22.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyar Állam tulajdonában lévő 
01601/10 és 01601/12 hrsz.-ú, 5 ha 1897 m2 
területért cserébe felajánlja csereerdő 
területként a 01591/31 hrsz.-ú 5 ha 6011 m2 
alapterületű földterületet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a földcsere szerződés Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetettel történő 
megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla  

 Határidő: 30 nap 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

42/2012. (III.22.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a csereerdő területként 
meghatározott 01591/31 hrsz.-ú 5,6 ha. 
alapterületű földterületre hozott 37/2011. 
(III.10.) sz. kt. határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Felelős: Somogyi Béla  

 Határidő: azonnal 
 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szivósné Nagy Szilvia 
                     polgármester                                                        igazgatási csoportvezető 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
 Szatmáriné dr. Drahos Ildikó 


