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

2012. április 12-i soros ülésén 
 

 
 

Testületi ülés helye: Beleznay kastély nagyterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:   Szatmári Attila – jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügy vezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy András Gábor alpolgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket. Elmondja, hogy Somogyi Béla polgármester később érkezik, ezért ő vezeti az 
ülést mindaddig, amíg Ő nem érkezik meg.  
Ezt követen az alpolgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen 
van 6 fő. Csizmadi László és Szabó Gábor László képviselő jelezte távolmaradását.   
Ezt követően megkérdezi, hogy kinek van a napirendi pontokhoz kiegészítése, tárgyalni 
kívánt témája? 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő érdeklődni szeretne a Falugazdász álláshely 
visszaállításának ügyéről.  
Rácz Zsolt a szelektív hulladéktárolókról érdeklődik. 
Bak Károlyné a Március 15. tér növénytelepítéséről szeretne többet megtudni. 
Nagy András Gábor a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulásba szeretne delegáltat javasolni, 
továbbá rövid tájékoztatást adni a Kulák szoborral kapcsolatban, majd ezt követően zárt ülés 
keretében szeretne tájékoztatást kérni a Zumba oktatás ügyében történt tárgyalásról. A 
Polgármester úr beszámolóját és a lejárt határidejű határozatok c. napirendet javasolja akkor 
tárgyalni, amikor megérkezik a Polgármester úr.  
További kiegészítést és napirend felvételét más nem kérte, ezért az Alpolgármester 
szavazásra bocsátja a soros ülés napirendjét a meghívóban leírtak és a szóban elhangzott 
kiegészítésekkel, majd megállapítja, hogy 6 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta 
azt. 
 
 
 

1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2011. évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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2. Dabas Város Tűzoltóságának 2011 évi beszámolója 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

3. 2011 évi belső ellenőri beszámoló 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

5.  Közbeszerzési Szabályzat megalkotása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Vagyonrendelet felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Beszámoló a 2011. évi adóügyi feladatok teljesítéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat alapító okiratának módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Előterjesztés TEFÜSZ alapító okiratának módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Önállóan működő költségvetési szervek Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
  



 4 

 
11. Cosinus Gamma út-áthelyezési kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
12. A magánszemélyek kivitelezésében közterületen megvalósuló járdaépítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Bugyi „Sporttelep” ingyenes használatba adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

14. Előterjesztés Sporttelep építési ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

15. Tájház építési ügye 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

16. Kedvezményes építési telekvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

17. Előterjesztés zenés rendezvénytartással kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

18. Befogadó nyilatkozat adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

19. Egyebek 
- Falugazdász álláshely visszaállításának ügye 
- Hulladéktárolókról érdeklődik 
- Kulák szobor 
- Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulásba delegáltat javasolni 
- Március 15. tér növénytelepítése 
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20. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

 

1. Dabas Város Rendőrkapitányságának 2011. évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen 
meghallgatták a kapitány urat, aki a felmerülő kérdéseket megválaszolta, ezek után a 
bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy hallotta, a dabasi rendőrkapitányság Ócsai székhellyel egy 
rendőrőrsöt szeretne létrehozni, amelyhez ha szükséges, akkor az önkormányzatnak a 
hozzájárulást meg kell adnia.  

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

43/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dabas Város Rendőrkapitányság 
2011. évi munkájáról készített beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla  

 Határidő: azonnal 
 

2. Dabas Város Tűzoltóságának 2011 évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a bizottsági ülésre a tűzoltóságtól nem 
tudott a parancsnok úr részt venni, de az írásos beszámolóhoz felmerülő kérdéseket 
emailben megküldték a parancsnok úrnak, akitől még nem érkezett meg a válasz. Ígéretet 
tesz, hogy a május havi bizottsági ülésen fognak beszámolni.  
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Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6  igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

44/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Dabas Város Tűzoltóság 2011. évi 
munkájáról készített beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla  

 Határidő: azonnal 

 
3. 2011 évi belső ellenőri beszámoló 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy Fodor Pálné belső 
ellenőr részt vett a bizottsági ülésen, ahol a beszámolót megtárgyalták ezt követően a 
bizottság elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy  6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

45/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az EL-SZÁM Ellenőrző 
és Számviteli Szolgáltató Kft által 2011.-ben 
végzett belső ellenőri tevékenységről készített 
beszámolót elfogadja. 

Felelős: Somogyi Béla  
 Határidő: azonnal 

 

4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Testület felé. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Úgy gondolja, hogy a pénzmaradványról határozatot kell 
hozni, ahogy azt az előző években is tették.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 6  igen szavazattal elfogadta a testület.  
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46/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2011. évi költségvetés pénzmaradvány 
összegét 32.490 e Ft összeggel elfogadja.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően az Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendeletet-tervezet és megállapítja, 
hogy 6 igen szavazattal 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 7/2012. (IV.16.) sz. rendeletét a Bugyi 
Nagyközség Önkormányzat2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről 

 

5. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Szatmári Attila jegyző: A szabályzat 4.2-es pontja arról is szól, hogy külső lebonyolító 
bevonása esetén kinek legyen döntési jogköre, a polgármesternek, vagy a Képviselő-
testületnek? El kell dönteni, hogy milyen hatáskörbe utalják. Vannak helyzetek, amikor 
viszonylag rövid határidőn belük kell döntést hozni, ilyen pl. közbeszerzési szakértő vagy 
külső lebonyolító megválasztása, ezért még rendkívüli testületi ülés megtartásával sem 
megoldható a döntés. Javasolja, hogy a polgármesternél legyen a döntés. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetért a javaslattal, de kérése, hogy beszámoltatási kötelezettsége 
legyen a polgármesternek a testület felé a soron következő ülések alkalmával.  
 
További hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

  47/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt 
jogkörében eljárva 
1.) elfogadja a jelen határozati javaslat mellékletét 
képező Közbeszerzési Szabályzatot azzal, hogy 
annak rendelkezéseit a 2012. január 1. napját 
követően megkezdett eljárásokban rendeli 
alkalmazni. 
2) a 80/2009. (IV.16) Kt. határozattal elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
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6. Vagyonrendelet felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Szatmári Attila jegyző: Amint az előterjesztésben is olvasható nemzetgazdaságilag kiemelt 
célnak megfelelő ingatlant jelölhet meg a testület, mint saját forgalomképtelen ingatlant.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy a temetőt nem lehet megjelölni?  
 
Szatmári Attila jegyző: A temető egyéként is forgalomképtelen vagyontárgynak minősül. 
 
További hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

48/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény 
rendelkezéseinek megfelelően gondoskodjon az önkormányzat 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elkészítéséről, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően az Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendeletet-tervezet és megállapítja, 
hogy 6 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 
a 8/2012. (IV.16.) sz. önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 10/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 

7. Beszámoló a 2011. évi adóügyi feladatok teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a bizottság is 
szeretne tudni a bizottsági beszámolóban írt hátralék emelkedésének okairól, az okok 
szerinti bontásban külön kiegészítő tájékoztatást kért. Arról nem esett szó, hogy előbb a 
bizottság tárgyalja meg, majd utólag döntsön a testület, vagy elegendő, ha utólag 
beszámolnak erről az anyagról.  
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Józsa László képviselő: A kipontozott helyre nem tud a bizottság javaslatot tenni, ha utólag 
kap tájékoztatást, így mindenképp a testületi ülést megelőzőn kell tárgyalni.  
 
Szatmári Attila jegyző: A rendelet azt írja elő, hogy április 30-ig dönteni kell kifizetésről, ezért 
a rendeletet is módosítani szükséges, mivel csak a májusi bizottsági ülésen lesz lehetősé a 
napirend tárgyalására.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Javasolja a 2012. évi kifizetésre vonatkozóan a rendelet módosítását 
május 31-re módosítani. 
 
További kérdés hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 9/2012. (IV.16.) sz. önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat adóbevételével dolgozók 
anyagi érdekeltségéről szóló 15/2005. (VI.13.) sz. rendelet 
módosítására.  

 
 
Ezt követően az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

49/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság által kért adós 
beszámoló kiegészítése a május hónapban soron következő 
bizottsági ülésre kerüljön előterjesztésre és megvitatásra, majd 
ezt követően döntsön a Testület. 
 
Határidő: 2012. május 10. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat  
alapító okiratának módosítására 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottságok megtárgyalták a szakemberek által 
elkészített alapító okirat módosítását, melyet elfogadásra javasol a Testület felé.  
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Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja az alapító okiratról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

50/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának Alapító Okirat módosítását, a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

2.  Jóváhagyja Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a 
határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 

3.  Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont 
alapján kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 

4.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
intézkedések megtételére 
 

Határidő: 15 nap  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
Ezt követően az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a                             
testület.  

51/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata 

Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 
Működési Szabályzatát módosítását, a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak 
szerint. 

2.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
intézkedések megtételére 

 
Határidő: 15 nap  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően az Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, 
hogy 6 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 10/2012. (IV.12) számú rendeletét 
a 7/2011. (III. 16.) számú rendelettel elfogadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  

 



 11 

 
 

9. Előterjesztés TEFÜSZ alapító okiratának módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

52/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerve Alapító 
Okirat módosítását, a határozat 1. számú mellékletében 
foglaltak szerint. 

2.  Jóváhagyja Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerve Alapító 
Okiratának módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét, a határozat 2. számú mellékletében foglaltak 
szerint. 

3.  Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján 
kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 

4.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határidő: 15 nap  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

 

5.  Önállóan működő költségvetési szervek  Alapító 
Okiratának módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
  
Nagy András Gábor alpolgármester: Az alapító okiratok elfogadását a bizottsági ülésen 
elhangzottaknak megfelelően javasolja elfogadásra.  
 
Józsa László képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy kiderült-e, hogy a volt könyvtár épülete 
mennyi szám alatt van nyilván tartva? 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A nyilvántartás szerint Kossuth Lajos utca 1. 
szám alatt szerepel az épület.  
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Bak Károlyné képviselő: Régen a Katolikus templom és a hozzá tartozó egyházi iskola – 
amely a volt könyvtár épülete – egy hrsz. szám alatt szerepelt. Mivel megosztás nem történt, 
így most is ezen a számon szerepel.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratáról szóló határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

53/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bessenyei 

György Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratát a 
határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 

2.  Jóváhagyja Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a határozat 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint. 

3.  Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján 
kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 

4.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határidő: 15 nap  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola alaptó okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

54/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát a határozat 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint. 

2.  Jóváhagyja Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratának módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét, a határozat 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint. 

3.  Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján 
kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 

4.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határidő: 15 nap  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  

55/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. Módosítja Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratát a határozat 1. 
számú mellékletében foglaltak szerint. 

2.  Jóváhagyja Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a határozat 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint. 

3.  Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján 
kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 

4.  Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések 
megtételére 
Határidő: 15 nap  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

5.  Cosinus Gamma út-áthelyezési kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottsági ülésen már szó volt arról, hogy 
tulajdonképpen egy korrekciós módosításról van szó, amit a elfogadásra javasol a testület 
felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
56/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Cosinus 
Gamma Kft kérelmének ismeretében úgy dönt, hogy a – a Diósi 
Mérnöki Iroda Kft által készített 2/211/2012 számú változási 
vázrajz szerinti- 0579 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út 
áthelyezéséhez hozzájárul.  
Az útáthelyezéssel kapcsolatban felmerülő költséget a Cosinus 
Kft-nek kell viselnie.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
útáthelyezéssel érintett okiratokat aláírja.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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6.  A magánszemélyek kivitelezésében közterületen  
megvalósuló járdaépítése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a rendelet 
módosítását, de kérdésként merült fel, hogy abban az esetben, ha az ingatlantulajdonosnak 
sarki telke van, ami lényegesen hosszabb, mint egy normál járda hosszúsága, akkor is kapja-e 
meg a teljes támogatást, illetve csak belterületi ingatlanok esetében jár az önkormányzati 
támogatás, vagy Czanik Ürbő esetében is, ami nem belterület? A víz már be van kötve, az út 
elkészült, árok van, csak a járdát kell megépíteni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Függetlenül attól, hogy saroktelek, kapja meg az ingatlantulajdonos a 
támogatást. Czanik Ürbő esetében azt javasolja, hogy készítessenek műszaki rajzot a 
járdaépítéshez, ezek után megépülhet a járda.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: A műszaki tervet az önkormányzat készíti, nem kell külön az 
ingatlantulajdonosnak elkészíteni, de csak akkor készül tervrajz, amikor kérelmet adnak be 
járdaépítésre. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Ebben az esetben a Czanik Ürbői lakosoknak is meg kell adni a 
támogatást.  
 
További hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 11/2012. (IV.16.) sz. rendeletét 
a magánszemélyek kivitelezésben közterületen 
megvalósuló járdaépítések költségviseléséről szóló 
20/2011. (IX.20.) sz. rendelet módosítására 

 

7.  Bugyi „Sporttelep” ingyenes használatba adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Szatmári Attila jegyző: A pályázati feltétel előírja, hogy a sporttelep használatáról legalább 
bérleti szerződés legyen írva. Jelenlegi álláspont szerint az egyesület az üzemeltetési 
költségeket maga viseli, a használati szerződést azt tartalmazza, hogy az önkormányzat a 
sporttelepet sport céljára adja ingyenes használatba. A költségeket eddig is és ezután is az 
egyesület fogja fizetni. A megállapodásban az is szerepel, hogy más célra nem használhatják, 
csak sport céljára, a kisebb felújításokat is az egyesület végezteti.  
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Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy abban az esetben, ha az egyesület tudomására jut 
egy pályázati lehetőség, akkor beadhatja önállóan az egyesület, vagy szükséges az 
önkormányzat is hozzá? 
 
Szatmári Attila jegyző: Fejlesztési célú igénybevétel esetén, ha a használó pályázik, akkor kell 
a tulajdonos hozzájárulása, ebben az esetben az önkormányzaté.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

57/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy  a  tulajdonában lévő 5/56 Hrsz.- alatti 
„Sporttelep” megnevezésű 2 ha 5869 m2 forgalomképes 
ingatlant 2012.április 13-i hatállyal 15 év határozott időre 
”sport támogatása, az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése” önkormányzati közfeladatok ellátása 
érdekében ingyenes használatba adja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
használatba adással kapcsolatos okiratokat aláírja.  
 
Határidő: május 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

8.  Előterjesztés Sporttelep építési ügyében 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolja a testület felé.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy emlékszik, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
nyilatkoztatják a sport elnököket arról, hogy a korábban elkészült terv továbbra is megfelel-
e, van-e igény másra is.  
 
Szatmári Attila jegyző: Beszélt Hegyi József tervező-mérnökkel, aki azt mondta, hogy a 
műfüves pálya mellett még van hely, a közlekedés biztosítva lesz, nem fogja az igénybevételt 
akadályozni. A korszerűsítési részt leginkább az akadálymentesítést jelenti, az építési 
engedélyt 2012. április 30-ig kell benyújtani.   
 
Török Anita pénzügyi vezető: Nem szerepel a határozatban, hogy az eljárás költségeit ki 
viseli, de erről is dönteni kell a határozatban.  
 
További hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a kiegészítéssel 
a határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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58/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
5/56 hrsz.-ú Bugyi Sporttelep sportépületének bontási és új 
épület építési engedélyezési eljárását elindítja és a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
az eljárás lefolytatásához szükséges valamennyi okirat 
aláírására. 
 
A sportépület bontási és építési engedélyezési eljárás 
költségeit az Önkormányzat a 2012. évi költségvetés terhére 
vállalja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 
 

9.  Tájház építési ügye 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Szatmári Attila jegyző: A bizottsági ülésen az volt a kérés, hogy készítsenek kimutatást arról, 
hogy eddig mekkora összegű költségbe került a Tájház az Önkormányzatnak. A 4.171.423.- 
forint a tervezés és sikerdíj költségeit jelenti. Arról van két határozat, hogy a támogatási 
összegen felüli 8 millió forint összeget vállal pluszban az önkormányzat, ami a jövőben 
költségként merülhet fel, továbbá a mindenkori fenntartási költséget is vállalta. Az MVH 
sajátos módszere szerint június 01-e a kivitelezési időszak kezdete, innentől 9 hónapon belüli 
első kifizetési időszakban – február 01. – május 31. - kifizetési kérelmet kell benyújtani. 
Amennyiben a testület úgy dönt, hogy a pályázatot fenntartja és a Tájházat megépítteti, 
május 31-ig le kell folytatni a közbeszerzési eljárást és az építésről számlát kell prezentálni, 
amit be is kell nyújtani kifizetési kérelemre az MVH-hoz. 20 napot kell biztosítani az 
ajánlattételi határidőnek, majd rögtön szerződést kell kötni. Mivel meghívást lehet 
alkalmazni, azt jelenti, hogy 3 ajánlattevőtől kérnek ajánlatot. 
 
Józsa László képviselő: Nyugodtabbnak érzi magát, miután a Bugyelláris Egyesület tagjai 
megtudták és megértették a kialakult helyzetet. Jó döntést szeretnének hozni, de a 
gazdasági helyzet és környezet megváltozott, ami még a döntés meghozatalakor sem látszott 
pontosan. Nagy gondot okozna a Tájház jövőbeni fenntartása és üzemeltetése a következő 
testületnek, továbbá több kérdés sincs még megoldva, mint pl. a munkával, tartalommal való 
megtöltése. A tegnapi Bugyelláris ülésen elhangzott olyan kérés, hogy kezdődjön el gyűjtő 
munka a jövőbeni Tájház tárgyai emlékekhez, melyeket majd be lehet helyezni. Ezeket a 
tárgyakat megfelelő és biztonságos helyen kell tárolni, melyhez ideális hely a volt művelődési 
ház egyik kisterme. Úgy gondolja, hogy az ősszel megrendezésre kerülő krumplifesztiválon a 
begyűjtött tárgyakat be lehetne mutatni.  
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Szeretné kérni, hogy a Bugyelláris egyesület tagjait egy rendkívüli ülésen tájékoztassák arról, 
hogy milyen döntést hozott a Testület a Tájházzal kapcsolatban.  
 
További vélemény, hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

59/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tájházhoz a tájékoztató anyagot megismerte és az abban 
foglaltakat tudomásul vette.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 
 

10.  Kedvezményes építési telekvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Engedélyezni kell a Polgármester úrnak, hogy a 
kedvezményes telekvásárlás megtörténjen, ezért szükséges a testület jóváhagyó határozata. 
Ezzel egyidejűleg szükséges a rendeletet módosítani, ki kell venni az értékesített telkeket a 
rendeletből.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

60/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete a 
bugyi 2104/7 hrsz.-ú 979 m2 területű önkormányzati tulajdonú 
építési telket „Az önkormányzati tulajdonú építési telkek 
értékesítéséről szóló 23/2005. (IX.19.) sz. rendelete alapján” 
értékesíti Hidasi István részére kedvezményesen 2.700.-Ft/m2 + 
ÁFA áron. 
Méltányosságból felmentést ad részükre a rendelet 2. § (1) a) 
pontjában meghatározott feltétel megléte alól. 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Polgármester 
 

Ezt követően az Alpolgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és megállapítja, 
hogy 6 igen szavazattal  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 11/2012. (IV.16.) sz. rendeletét 
az önkormányzati tulajdonú építési telkek 
értékesítéséről szóló 23/2005 IX. 19.) számú rendelet 
módosítására 
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11.  Előterjesztés zenés rendezvénytartással 
kapcsolatban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A határozat arról szól, hogy csak élő produkciót 
támogat az önkormányzat, playbacket nem.  
 
Józsa László képviselő: Új kezdeményezés, mellyel elsőkként szeretnének csatlakozni a másik 
kettő önkormányzathoz. Ennek az a célja, hogy ez terjedjen el az országban, ne a tátogós 
előadásokat részesítsék előnyben. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, ha a népzenét támogatja az önkormányzat, ami szintén 
nem playback előadás, akkor más elő zenés rendezvényt  is támogatni kell.  
 
Hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

61/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kulturális értékek védelme 
érdekében rendezvényein csak és kizárólag élő produkciókat 
kíván közpénzből finanszírozni. 

Felelős: Józsa László igazgató  
Határidő: azonnal 

 

12.  Befogadó nyilatkozat adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

   Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 
Rácz Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy a befogadással az lenne a cél, hogy méret-hatékony 
működést tudjon kialakítani a szolgáltató?   
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Nagy munka van benne, ugyanis vannak nagy 
szolgáltatók, akik könnyen teljesítik a 150 ezer bekötést, és van pl. a Daköv Kft., akinek sokat 
kell dolgozni azért, hogy a legjobb pozícióba kerüljön és ne menjen tönkre.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Lehet-e tudni a Daköv települési összetételét?  
 
Szatmári Attila jegyző: Dabas, Alsónémedi, Táborfalva, Bugyi, Örkény települések 
önkormányzatai tartoznak bele.  
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Nagy András Gábor alpolgármester: Az önkormányzatnak egy célja van, a legjobb 
szolgáltatást biztosítani a lakosság részére, amelyhez csatorna- és vízszolgáltatást is 
nyújtanak.  
 
Szatmári Attila jegyző: Törvényi szabályozás szerint 2013. július 01-től csak ilyen cégek 
működhetnek tovább, a 150 ezres bekötési részt teljesíteni kell, ami feltétele annak, hogy 
egy cégként fent maradhasson, továbbá működési engedélyt is csak így fog kapni a jövőben. 
Ha nem sikerül a működési engedélyt megkapni, akkor az állam joga, hogy a kis cégeket 
beolvassza azokba, akik teljesítették a feltételeket.   
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, az Alpolgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

62/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, hogy a részben tulajdonában lévő, 
jelenleg üzemeltető DAKÖV Kft-be befogadja azon képviselő-
testületi határozatokkal csatlakozási szándékot kimondó 
önkormányzati gazdasági társaságokat, illetve azon 
önkormányzatokat, akik jelenlegi üzemeltetőjükkel a jelenlegi 
jogszabály feltételeknek való megfelelés céljából 
csatlakozhatnak. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. április 30. 

 
 
 

13.  Egyebek 
 

- Falugazdász álláshely visszaállításának ügye 
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Szeretné megtudni, hogy a Falugazdász álláshely 
visszaállításáról lehet-e többet megtudni. Tudja, hogy írt az önkormányzat levelet a 
Kormányhivatalba az álláshely visszaállítása érdekében, de azt nem tudja, hogy milyen válasz 
érkezett. 
Most kell a támogatási kérelmekhez beadni a nyomtatványokat, ami nagyszámú 
ügyfélforgalmat jelent. Nem tudja elképzelni, hogy egy személy hogy fogja a több település 
feladatát elvégezni, amikor három személynek is sok munkát jelentett.  
 
Szatmári Attila jegyző: Még februárban megírták a levelet, azóta áll a dolog, nem érkezett 
válasz a mai napig sem, csak egy telefonos tájékoztatás történt a Polgármester úr felé, hogy 
megkapták a levelet, folyamatban az ügy intézése.  
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- Hulladéktárolókról érdeklődik 
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy tudja, hogy lejárt a megállapodási szerződés a Remondis Kft-vel, 
aki a szelektív hulladékgyűjtőket üríti. Arról volt szó egy korábbi ülésen, vagy új szolgáltatót 
fognak keresni, vagy új hulladékgyűjtő edényekre cserélik, mivel a jelenlegi nem felel meg az 
igényeknek.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Nem intézkedtek ebben a témában, mivel nem tudják, 
hogy a hulladékgazdálkodási társulás mikorra várható, ami változást hozna.   
 
A napirend tárgyalása közben megérkezett Somogyi Béla polgármester, így a testület 
létszáma 7 fő.  
 
Szatmári Attila jegyző: A szelektív hulladékgyűjtők voltak a pályázat része 5 éves fenntartási 
kötelezettséggel, a szállítás már élő szolgáltatás, amely keretében már szolgáltató 
tevékenységet végez. A szelektív gyűjtők ürítésére vonatkozó szerződés érvényben van. A 
KÖVICE pályázattal összefüggő fenntartási időszak telt el. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Tarthatatlannak tartja azt, ami a gyűjtők körül tapasztalható. Ott tart, 
hogy elviszi magával a szemetet és ott teszi ki, ahol még van hely a gyűjtőkben.  
 
Somogyi Béla polgármester: Valóban fél éves mulasztása van abban a dologban, hogy 
utánanéz más gyűjtők beszerzésére, vagy más módszerrel történő gyűjtésre, elszállításra. A 
hulladékgyűjtő szigetre és a hozzá kapcsolódó kukák kihelyezésére legkorábban két év múlva 
kerülhet sor. Ezt valóban nem kell megvárni, mert az is lehet, hogy akkor is fizetni kell érte, 
hiszen azt hallani, hogy végesek az Uniós források.  
Bai Miklósné nézett gyűjtőket és árakat, de a nagy problémát az jelenti, hogy a 
betonszigeteket is át kell építeni a méretek miatt.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ígéretet tesz arra, hogy a május havi bizottsági ülésig 
utána néz és bővebb tájékoztatást ad a hulladékgyűjtőkről.  
 

- Kulák szobor 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy április 17-én érkezik 
Bugyira a Lektorátus, akik az elkészült szobrot és a helyszínt meg fogják tekinteni.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy hol lesz a szobor helye? Történt-e változás, vagy 
maradt a tavalyi határozatnak megfelelően a helyszíne? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy előfordulhat olyan eset, amikor a kisebbség 
véleménye nem egyezik meg a többség véleményével, ami természetes dolog, a Testületnek 
nem kell minden dolog mellé egyöntetűen odaállni.  
Arra vonatkozó kezdeményezés nem érkezett, hogy más helyszínt szeretnének a szobornak, 
mint amelyről a korábbi döntés szól.  
 
 



 21 

 
- Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat delegáltat javasolni 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A Társulat tagjai között delegált személy volt Viola 
Gábor, aki helyére az Elnök úr kérte, hogy javasoljanak valakit, aki felelősséggel és 
konstruktívan tud dönteni azokban a kérdésekben, amelyekkel a társulat foglalkozik.  
Olyan személyt javasol, aki ismeri a település környékékét vagy annak vizeit.  
Javasolja, hogy Szabó Lászlót jelöljék delegáltnak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészíti azzal, hogy a delegált személynek Alsónémedi 
települést is képviselni kell. Meg fogják kérdezni Szabó Lászlót, hogy elvállalja-e a 
delegálást.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

63/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulatba 
önkormányzati delegáltjaként Szabó Lászlót (Bugyi, Sport u. 20. 
szám alatti lakost) javasolja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: április 20. 

 
 

- Március 15. tér növénytelepítése 
 
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik a park növénytelepítéséről, milyen fajta növények 
kerülnek a térre? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: 70 db fa szerepel a tervekben, más növény nem lesz 
ültetve. 
Bai Miklósné több helyen is járt fákat nézni és árakat aktualizálni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Fontosnak tartották a csapadékvíz elvezetését egy föld alatti 
szikkasztó megoldásával annak érdekében, hogy nagyobb esőzéskor nem folyjon a Kossuth L. 
u. – Arany J. utca sarkán lévő ingatlanhoz a víz. Ennek érdekében építettek egy burkolt árkot 
az Arany János utca sarkára. Azt még nem tudják, hogy szükséges-e a térre 75 db fát ültetni, 
ami a tervező elgondolása szerint szükséges. Mindenképpen földlabdás fákat fognak ültetni, 
még az is előfordulhat, hogy garanciával kérik az ültetést.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Szeretné elkérni a terveket, a lánya átnézi a fák 
fajtáit és a darabszámot, majd javaslatot tesz, hogy mennyi darab fát szükséges a Március 
15-e térre ültetni.  
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- Elkerülő út kitáblázása 
 
Somogyi Béla polgármester: Egy korábbi testületi ülésen szó volt az elkerülő út forgalmi 
rendjéről, ki kell táblázni, amiben a Magyar Közúttal megegyezett az önkormányzat. A közút 
jelezte, hogy a költségeket meg kell osztani a 24-25 db táblára vonatkozóan. A táblák 
darabjának költsége kb. 30.000.- forint, amelynek fele az önkormányzatnak jelent anyagi 
terhet.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

64/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az előterjesztés mellékletén csillagozottan 
feltüntetett táblákat az önkormányzat saját költségén 
elkészítteti és kihelyezteti, amelynek költségét a 2012. évi 
költségvetésből biztosítja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a táblák 
megrendelésére.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: május 30. 

 
 

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról, valamint a két ülés között 

végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Kiegészítésként elmondja a beszámolóhoz, hogy a 
hulladéklerakó első fázisán túl vannak. A növénytelepítés a füvesítést jelenti, amelyhez olyan 
fűmagot kért, amely szárazságtűrő és legeltethető így a lehető legkisebb anyagi ráfordítással 
tudják rendben tartani.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik a Hivatal akadálymentesítéséről. 
 
Somogyi Béla polgármester: Testületi döntés van arról, hogy az akadálymentesítéssel 
egybekötve kibővítik és átépítik a Hivatal épületének bal oldali szárnyát, így egy irodával 
kibővül, továbbá szabályos mosdók alakulnak ki. Ami jelentős költséget jelent, az udvar 
burkolása, parkoló kiépítésével és csapadékvíz elvezetéssel. Ami újdonság lesz még, kiépül az 
akadálymentes wc, lesz kaputelefon és akadálymentes számítógép. Lesz néhány új íróasztal, 
és a védőnői épülethez megújul a járda.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

65/2012. (IV.12.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról készített 
beszámolót (2012. március 08. – április 12.) és a Polgármesteri 
beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Bak Károlyné képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

 
Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 

                     polgármester                                                           jegyző 
 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
 
  Bak Károlyné 


