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

2012. november 29-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester  

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

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

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, mind a 9 fő jelen 
van.  
A Polgármester úr megkérdezi, hogy a napirendhez kinek van kiegészítése? 
Józsa László szeretne az Egyebekben a Temető útjáról szólni, majd Somogyi Béla 
polgármester a Fans Tv-ről szeretne ismertetni.Több napirend felvételét nem kérték a 
Képviselők, ezt követően a Polgármester szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását a 
meghívó és a szóban tett kiegészítéssel és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - 
Testület elfogadta azt. 
 
 
1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési 

munkatervéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2012. 

szeptember 30-i előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 2012. 

szeptember 30-i teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között végzett 
munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott kötvény pénzforgalmi 

alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
6. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
7. Javaslat Társulási együttműködés 2013. évi fenntartására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
8. Döntéshozatal Központi Orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásában 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Támogatási kérelem 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
10. Kazinczy iskola padlóburkolatának felújítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
11. Ravatalozó tetőhéjazat cseréje 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
12. Egyebek  
 

- Központi orvosi ügyeletre tett panaszbejelentés 
- Park fák – Somogyi Béla polgármeser 
- Fans Tv – Somogyi Béla polgármester 
- Temető útja – Józsa László képviselő 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2013. évi belső 
ellenőrzési munkatervéről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ütemtervről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

199/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési 
munkatervét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. dec. 31. 

 
 

Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a stratégia tervről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

200/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Önkormányzat 2013. - 2016. évi belső ellenőrzési 
stratégiai tervét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. dec. 31. 

 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének 2012. szeptember 30-i előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

  
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta a 
napirendet, elfogadásra javasolja a Testületnek. 
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet 
tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal   
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 25/2012. (XII.03.) sz. önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012.(II.13.) sz. rendelet módosítására 

 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének 2012. szeptember 30-i teljesítéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalták a 
napirendet, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, a bizottság elfogadásra javasolja a 
napirendet.  

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

201/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2012. évi költségvetés szeptember 30-i 
teljesítéséről készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Zsolt képviselő: Olvasta a beszámolóban, hogy a szennyvíz-telep bővítésére beadott 
pályázat projekt értékét 16,2 millióval támogatják. Megkérdezi, hogy nem késtek el a 
pályázat beadásával, sikeresen beérkezett az anyag? 
 
Somogyi Béla polgármester: Amikor a beszámolót írta, még nem érkezett meg a támogatási 
határozat az Önkormányzathoz. A szennyvíztisztító felújítására beadott pályázat nyertes lett, 
amit 16.218.000 forinttal támogatnak, a különbözetre önerős pályázatot nyújtanak be a 
Belügyminisztériumhoz. A tervező már elkezdte a munkát, 2013. január 13-ig a 
megvalósításra vonatkozó pályázatot is benyújtják.  
Ismerteti, hogy az elmúlt napon volt a Hulladékgazdálkodási Társulás ülése, ahol dönteni 
kellett a hulladék díjakról. A közbeszerzés már az elmúlt évben megtörtént, a díjak már ekkor 
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kialakultak. A közeljövőben egy rendkívüli ülés keretében szeretnék meghívni a szolgáltatót, 
a szállítási árak rugalmasságával kapcsolatban, hiszen érvényesíteni szeretnék az idősek, 
egyedülállók kedvezményeit. A 165 település egységes közbeszerzést folytatott le, aminek 
eredményeként 4,01 forint/liter + ÁFA díj alakult ki. Ezek után a Bugyi községre kiosztott 
beszállítóval tervezik, hogy tovább tárgyalnak, és lejjebb viszik az említett árat, mivel a 
jelenlegi ár 43 %-os díjemelkedést eredményez.  
A mai napon DAKÖV taggyűlést tartottak, aminek most már közel 60 település a tagja. 197 
ezer bekötéssel teljesen készen áll az új cég, ami a törvényeknek is megfelel. Eddig úgy 
tudták, hogy az önkormányzati hálózatokra a közműadó nem vonatkozik, amit az 
Országgyűlés megváltoztatott. Ezzel a döntéssel 360 millió plusz terhet ró a DAKÖV Kft.-re, 
ami kigazdálkodhatatlan. Ha ezt leosztják az összes településre, akkor Bugyi községet 
tekintve 8 milliót jelent, de egy másik törvény tiltja a díjemelést. Az állam kompenzáción 
gondolkodik, aminek a részleteit még nem ismerik az országgyűlési képviselők sem, így 
Kőszegi Zoltán - aki részt vett a taggyűlésen-, nem tudott válaszolni az ilyen és hasonló 
kérdésekre. A végén olyan döntés született a taggyűlésen, hogy a törvényt átgondolásra 
javasolják az Országgyűlés felé, továbbá kérték a hatálytalanítását.  
 
Csizmadi László képviselő: Kérdése, amennyiben nem fogja a Kormány megváltoztatni a 
törvényt, hogy fog a jövőben gazdálkodni a DAKÖV Kft, mekkora hiányra lehet számolni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy ha a tervezett 50 millió forint 
nyereséggel nem számolnak, akkor még mindig hiányzik 330 millió forint. Egy cég nem attól 
lesz hatékony, ha a törvényi előírásoknak megfelel. Egyelőre nem tudják, hogy oldják meg az 
anyagi problémát, a cég is így állt fel a tárgyalás után.  
Elmondja, hogy a törvény annyira hibás, hogy azt a szempontot sem vette figyelembe a 
megalkotó, hogy milyen a település sűrűsége. Országosan 100.000 km vezeték van, ebből a 
179 ezer bekötéssel a térségben 3.000 km. Ha a közműadók a díjakba beépülnének, akkor ez 
köbméterenként az 5.-forint és az 50 forint között változna a lakósűrűség függvényében. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Örömmel olvasta a beszámolóban, hogy a Pest Megyei Labdarúgó 
Szövetség támogatást ad a Sportöltöző felújításához. Tettek konkrét javaslatot, hogy milyen 
típusú felújításra mekkora összeget szánna? 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem tudott nagyságrendet mondani, de egy a lényeg, működő 
sportöltözőt szeretnének belülről látni.  
Ezt a pályázatot három év alatt lehet megvalósítani, de ha van olyan cég, akitől kapnak annyi 
pénzt, hogy első évben meg tudják valósítani, megtehetik, de akkor olyan adóigazolást adnak 
ki, amely a teljes összegre szól.  
 
Józsa László képviselő: Megkérdezi, hogy a pályázati kiírás hogyan ad erre lehetőséget? 
 
Somogyi Béla polgármester: Ilyen pályázatra még nem volt példa, egyelőre nem tud pontos 
választ adni.   
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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202/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról, valamint a 
Polgármesteri munkáról szóló beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzata által kibocsátott 
kötvény pénzforgalmi alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az állam részéről történő hitelátvállalási kérelemhez, a 
Bugyi Önkormányzat is jelzi, hogy vegyék fel a listára? Úgy tudja, hogy az 5.000 fő alatti 
települések adósságát még ebben az évben rendezi az állam, az 5.000 fő feletti településekét 
meg a következő évben fogja átvállalni.            
 
Somogyi Béla polgármester: Mindenképpen kérik, de azt tudni kell, hogy az 5.000 fős 
települések esetében 40-70 % között lesz a hitelátvállalás mértéke, de ehhez az is 
hozzátartozik, hogy az iparűzési adóból elvonnak bizonyos %-ot.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A kötelezettségvállalási feltételek fontosak, nagyon oda kell figyelni a 
részletekre is. 
 
Somogyi Béla polgármester: Ha a bevételhez hozzányúlnak, jár hozzá a hitelszerződés is, 
mivel a bevétel a fedezet.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

203/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvény 2012. október 31. 
napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
  
 Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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6. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2013. évi  
költségvetési koncepciójáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt évek koncepciójához hasonló a 2013. évi koncepció 
is, hiszen alapvetően a biztonságos működést tartják szem előtt, továbbá a fejlesztések közül 
is lenne fontossági sorrend, amit a pályázatokra megnyíló lehetőség határoz meg. Ennek 
kapcsán megemlíti, hogy a Sportcsarnokra nem nyerték meg a pályázatot, de részt vett egy 
tájékoztatón, ahol elmondták, hogy a Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program 
(KEOP) keretén belül fog megnyílni pályázati lehetőség. Azokat az épületeket szeretnék 
megvizsgáltatni, amelyeket fel kell újítani, hogy majd melyik pályázati lehetőség keretén 
belül lehetne megvalósítani. Ennek érdekében foglalkozik a vizsgálattal egy energetikai 
auditor cég, akik javaslatot tesznek, milyen alternatív megoldásokat lehet használni 
(napkollektor, fűtéskorszerűsítés).  
 
Józsa László képviselő: Szerepel a koncepcióban, hogy a személyi juttatások keretében a 
cafetéria összege megegyezik a tavalyi összeggel. Kérdése, hogy a pedagógusokkal is 
számolnak, vagy marad az összeg és azt osztják szét a köztisztviselők között? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Természetesen a pedagógusok nélkül arányosan csökken az 
összeg. 
 
Somogyi Béla polgármester: Javasolja módosítani a koncepció szövegében, hogy a 
személyenkénti juttatások összegénél úgy szerepeljen a cafetéria juttatás meghatározása, 
hogy  
„A köztisztviselők és a közalkalmazottak részére a tavalyi évi bruttó cafetéria személyenkénti 
keretösszeget javasolja elfogadni”. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
módosított határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

204/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepcióját.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. Javaslat Társulási együttműködés 2013. évi fenntartására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Rácz Zsolt képviselő: Mi az összefüggés a kialakuló járási rendszerhez átkerülő bizonyos 
feladatok és a gyáli kistérség feladatai között? 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Bizonyos szolgáltatások, mint a szociális és családvédelem, a 
nevelési tanácsadó, jelzőrendszeres figyelés, sokkal olcsóbban el lehet végezni, ha nagyobb 
területen történik a szolgáltatás. Jelen esetben a szociális és családvédelem 37 fővel 
működik a kistérségben, akiknek egy vezetőjük van, és kiegészítő normatívát is adott az 
állam a működéshez. A szolgáltatások nagy részét elveszi az állam, az önkormányzatnak 
marad a szociális és családvédelem.  
Felmerült a kérdés, hogy társulási formában történjen a jövőben a szolgáltatás, vagy 
szerződésessel? A társulási ülésen úgy döntöttek, hogy marad a társulási forma, amihez még 
van egy közösen megvásárolt és felújított ingatlan, amit a jövőben bérbe fognak adni.  
A járások ezt a feladatot nem veszik át, hiszen az infrastruktúra, a létszám is kiépült hozzá 
kistérségi szinten.  
A Kormány nem törekedett arra, hogy egy halmaz legyen, hiszen a kistérség is és a járás is 
külön halmazt jelölnek, de vannak területek, melyek lefedik egymást.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

205/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy 
dönt, hogy  

a.) a Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulásán által 2012. évben ellátott szociális és 
gyermekjóléti alapellátási feladatokat a 2013. évben is 
társult formában kívánja megoldani, 

b.) vállalja, hogy 2013. március 31-én nem lez lejárt tartozása a 
„Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati 
Társulása felé, 

c.) az átalakított társulásban továbbra is részt kívánnak venni 

Határidő: 2012. december 31. 
     Felelős: Polgármester 
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8. Döntéshozatal Központi Orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásában 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy ez év nyarán a képviselő-testület döntést hozott, 
hogy a lejáró orvosi ügyeletre vonatkozó közbeszerzését indítsa el. Az erre vonatkozó 
felhívás az értesítőben megjelent, ami két szakaszból áll. Az első szakaszban az 
alkalmasságról kell dönteni, a másodikban a másodikban a bírálati szempontokról, ami 
felhívás esetén az ajánlati árat jelenti. November 16-án lejárt az ajánlati határidő, három cég 
adta be az ajánlatát, mindháromnak volt hiánypótlási kötelezettsége, amit határidőn belül 
mindenki teljesített. A lebonyolító felülvizsgálta a hiánypótlásokat, mindent rendben talált, 
mindhárom cég alkalmas a következő fordulóban. Az összegzésről a három cég megkapja az 
értesítést, jövő hét hétfő délután a tárgyalás fog lezajlani. Ezt követően a testület dönt az 
ügyeleti ellátásról, ami 2013. január 01-től 2015. február 28-ig tartó időszakra vonatkozik.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 
 

206/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
megállapítja,  hogy a  

• DELTA ORSZÁGOS KATASZTRÓFA MENTŐCSOPORT 
Közhasznú szervezet - Címe: 1185 Budapest, Üllői út 
758. 

• Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. - 1146 Budapest, 
Istvánmezei út 2/C. VIII/228. 

• MorrowMedical Zrt. 2310 Szigetszentmiklós, Határ út. 
29/A. 

ajánlattevők  érvényes ajánlatot tettek és – figyelemmel az 
ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági 
szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Bíráló Bizottság Elnökét a 
közbeszerzési tárgyalások lefolytatására az érvényes ajánlatot 
benyújtó ajánlattevővel. 
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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9. Támogatási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen az a döntés született, hogy adjon az 
önkormányzat 30.000.- forint támogatást a fellépéshez, de cserébe kedvezményes áron 
kérnek egy fellépést pl. az augusztus 20-i műsorhoz.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy van-e mód arra, hogy megjelenjen valamilyen 
formában, hogy a település támogatja a parajdi fellépést?  
 
Somogyi Béla polgármester: Arra van lehetőség, hogy visznek ki molinót, amin Bugyi község 
is szerepel a támogatók között, hiszen felveszik valamelyik helyi tv csatornától a koncertet, 
így is népszerűsítik a települést.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

207/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Kovács Nóri 2012. december 15.-i parajdi 
jótékonysági koncerten való fellépéséhez 30.000 Ft 
üzemanyag hozzájárulást biztosít. 

A támogatásért azt kéri az Önkormányzat cserébe, hogy a 
koncerten a települést molinón népszerűsítse, továbbá az 
együttes 2013-ban Bugyi községben egy kedvezményes árú 
koncertet tartson.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

10. Kazinczy iskola padlóburkolatának felújítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Robbanásszerűen megsérült a kövezés az iskola emeletén, kb. 
60 m2-es területen, ezért gyorsan kell cselekedni a javításról. Szakember segítségét kérte, 
hogy adjon műszaki leírást a helyreállításhoz, ami látható is az előterjesztésben.  
A felszedett és még sérülésmentes lapokból kijavítják a büfé melletti részt, továbbá a kb. 60 
m2-es feltöredezett területet. Azokat a lapokat nem szedik fel, amelyek még csak kopognak, 
megvárják a nyári szünet idejét. Hogy a hirtelen történt feltöredezést mi okozta, nem lehet 
pontosan tudni, pedig statikus szakember is megvizsgálta. Feltételezik azt, hogy 15 évvel 
ezelőtt nem volt még flexibilis ragasztó, ezért a fűtés bekapcsolásával járó tágulás okozhatta 
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a kövek robbanását. Ennek érdekében, most még dilatációs hézagot is hagytak a 
burkolatban, nem szeretnének ismét így járni.  
Még tavaly történt, hogy az iskola fűtési rendszerében tönkrement egy keringető szivattyú, 
majd a mostani fűtési szezonban leégett egy másik is, ami már a második generációs 
típushoz tartozik. Jelenleg hiányzik egy szivattyú, ezért akadozik a fűtés az egyik 
épületszárnyon és nem biztonságos a fűtésrendszer. Az első beérkezett árajánlat 1 db 
szivattyúra bruttó 570.000- forint, de ami a problémát okozza, hogy ez még az első 
generációs típusból való, és már javíthatatlan, nincs hozzá alkatrész. A napokban találtak egy 
üzlet raktárán egy darabot, ami új és garanciával 294.000.- forint + ÁFA-ba kerül. Úgy 
gondolja, hogy ezt a vételt nem szabad kihagyni, mert csak drágábban tudnák beszerezni, 
ezért lefoglalta.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a burkolat javításáról és a 
szivattyú megvételéről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

208/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete 

úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a 60 
m2-en tönkrement burkolatot bruttó 668.655.-forintért 
megjavíttatja a Munkabíró Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-vel, (2364 Ócsa, Falu Tamás u. 16., 
adószám: 13797014-2-13). 

2. Továbbiakban a Testület úgy dönt, hogy az iskolában 
meghibásodott keringető szivattyú helyére megvásárol egy 
darab szivattyút 294.000.-forint + ÁFA áron.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2012. december 08. 

 
 

11. Ravatalozó tetőhéjazat cseréje 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
 
Rácz Zsolt képviselő: Elolvasta az előterjesztést, de azt nem találta a szövegben, hogy a 
jelenlegi fa tetőszerkezet milyen állapotban van. 
 
Somogyi Béla polgármester: Azért nem szerepelt az előterjesztésben, mert az jó állapotban 
van, nem szükséges cserélni, még a lécek is fent maradnak, arra lesz felcsavarozva az OSB 
lemez, majd arra pedig a kanadai zsindely. A tetőnek egy problémája van jelenleg, hogy a 
pala darabjai potyognak, de a tartószerkezet nem ment tönkre. Sajnos a közeljövőben nem 
nyílik pályázati lehetőség, így önerőből kell felújítani.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

209/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Ravatalozó tetőhéjazatának cseréjét elkészítteti 
Farkas István egyéni vállalkozóval (2347 Bugyi, Csenkesz u. 1. 
adószám: 60811363-2-33), bruttó 1.187.450.- forint összegért.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2013. január 31. 
 

12. Egyebek 
 

- Park Fák – Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Nagyon kedvező ajánlat érkezett email-en, 3-4 méter magas, 4-
6-8 cm törzsátmérőjű kőrisfákra. Amennyiben szakszerűen kiveszik, majd elültetik, akkor is 
csak 5.000,- forint/db az ára.  
 
Bak Károlyné képviselő: Balassa Pétertől korábban már kapott ajánlatot arra vonatkozóan, 
hogy - figyelembe véve a talajt és az időjárást egyaránt -, milyen fafajtákat érdemes itt a 
településen ültetni,.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Az árat jónak tartja, és egyébként mindig van fapótlási kötelezettsége 
az önkormányzatnak, amihez megfelelőnek tartja az ajánlatot. 
 
Somogyi Béla polgármester: Egyébként is érdekelt az önkormányzat favásárlásban, mert a 
megépített utak mentén kopár a táj.  
Az a véleménye, hogy bízzanak meg szakembert és kérjék ki a véleményét azzal 
kapcsolatban, hogy ezek a fák megfelelőek-e ehhez a talajhoz és időjáráshoz, továbbá a 
jelenlegi méretű fák bírják-e a telepítést.  

 
- Központi orvosi ügyeletre tett panaszbejelentés 

 
A napirend tárgyalásához megérkezett Szadai Csilla a Szomorúfűz Bt. ügyvezetője. 

 
Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt testületi ülésen felvetődött probléma miatt hívta meg 
Szadai Csillát, hogy tisztázódjon az orvosi ügyeletre tett bejelentés problémája. Azt a 
feladatot kapta, hogy tájékozódjon a témában, majd folytatott egy hosszabb beszélgetést az 
ügyvezetővel, amiből megértette, hogy más településen lévő szolgáltató miért viszi el a Bugyi 
községben lévő elhunytat. Sajnos volt rá példa, de megkéri az ügyvezetőt, hogy mondja el 
hogyan is történt mindez, és mikor. 
 
Szadai Csilla temetkezési vállalkozó: Az eset még 2010. novemberében történt, amikor egy 
vasárnap délelőtt csörgött a telefonja és az orvosi ügyeletről közölték vele, amennyiben azt 
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szeretné, hogy az ügyelet ideje alatt történt halálesethez őket hívják ki halott elszállításhoz, 
akkor fizessenek az ügyeletnek 5-6.000 forintot alkalmanként. Egyéb esetben más 
településről fognak halott elszállító vállalkozót hívni. Ezt a problémát más településen is 
hallotta, ahol a VIP ambulancia tart ügyeletet, pénzt kérnek a helyi temetkezési vállalkozótól 
azért, hogy őt értesítsék elhunyt kiszállítás ügyében.  
Ezzel az a probléma, ha nem teljesíti a vállalkozó a kérést és nem fizet, az elhunytat 
elszállítják más településre, (Inárcs, Kakucs) majd kifizettetik a családdal az elszállítást, 
hűtést, visszaszállítást, ami kb. 40.000 forinttal többe kerül, mint ha helyben történt volna 
mindez.  
Jelenleg nincs ilyen probléma, a DELTA Mentőszolgálat orvosi ügyeletével nem fordul elő 
hasonló eset, jól tudnak együtt dolgozni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mivel az önkormányzat köti a megállapodást az orvosi ügyeletet 
ellátóval, meg kell nevesíteni a megállapodásban azt a vállalkozót, akit első körben 
kihívhatnak az ügyelet ideje alatt történt elhunyt kiszállításához.  
 
Somogyi Béla polgármester: Jó gondolatnak tartja, majd megkérdezi a vállalkozótól, 
amennyiben ezt rögzítik, nem állhat-e fent olyan körülmény, amikor akadályoztatva vannak 
és ezt nem tudják teljesíteni?  
 
Szadai Csilla temetkezési vállalkozó: Az orvos által kiállított halotti bizonyítványtól számítva 
12 óra áll rendelkezésre, hogy elszállítsák a holttestet. A 20 év alatt még nem fordult elő 
olyan eset, hogy nem tudták teljesíteni határidőben a kiszállítást.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy a hallottak után nincs további teendő, 
jelenleg nem áll fenn a múltban előforduló probléma.  
 
Másik eset, amit meg szeretne említeni, az elmúlt napokban történt az orvosi ügyeletre 
panaszbejelentés, amit azonnal megküldtek a Delta orvosi ügyelet ügyvezetőjének is. 
Ezt követően ismerteti a panaszbejelentés jegyzőkönyvét, amikor nem tett eleget az ügyelet 
az ájulásos eset kihívásának. 
Az esetet azonnal ismertették az ügyelet ügyvezetőjével, aki intézkedett az ügyben, és 
kivizsgálta a történteket. Ezt követően felolvassa az eset kivizsgálásának eredményét a 
Testületnek.  
A kivizsgálásról és annak eredményéről az ügyvezető megküldte az ismertetést a panaszt 
bejelentő családnak is.   

 
- Fans Tv – Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: A novemberi soros ülésen arról döntöttek, hogy szerződést 
kötnek a Fans Tv Kft-vel, aki bemutatja a települést és a településen zajló eseményeket. Szó 
volt arról is, hogy érdeklődjenek utána, hogy valósak-e a nézettségi adatok, aminek nem 
találták nyomát. Eközben érkezett egy email a Hivatalhoz, hogy vigyázzanak a 
szerződéskötéssel, mert Táborfalvának is peres ügye van a Kft.-vel.  
Azt javasolja, hogy vonják vissza a korábbi döntésüket, ne kössenek szerződést a Fans Tv Kft.-
vel.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

210/2012. (XI.29.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 186/2012. (XI.08.) sz. k.t. határozatát visszavonja, 
és nem köt Együttműködési keret-megállapodást köt a Fans Tv 
Kft.-vel.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Temető útja – Józsa László képviselő 

 
Józsa László képviselő: A temetőbe járva azt tapasztalja, hogy az aszfaltos út nagyon tönkre 
ment, akár a gyalogosan közlekedőknek, akár a kerékpárosoknak balesetveszélyes. 
Valamilyen megoldást kell találni arra, hogy a javítást megoldják, nehogy a jövőben baleset 
történjen.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ami legolcsóbb megoldás lenne, az a murvával történő 
leszórás, ami Ócsán is jól bevált, de ott nem engednek be a temetőbe autót.  
Azt javasolja, hogy készítessenek ajánlatot a térköves, aszfaltos, betonos és a murvás út 
lehetőségére, ezek után döntsenek a javításról.  
 
 
További napirend nincs, több hozzászólás nem érkezett, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a soros ülésen történő megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 

       Somogyi Béla                                                               Szatmári Attila  
                                 polgármester                                                   jegyző 


