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

2012. február 09-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, Rácz 
Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
              Török Anita – pénzügyi vezető 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
és a megjelent vendégeket. 
Ezt követen a polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 
8 fő.  
 
Józsa László képviselő tájékoztatja Képviselőtársait, hogy a vagyonnyilatkozatát mindenki 
határidőben leadta, így mindenki rendelkezik szavazati jogával.  
 
A polgármester megkérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokhoz 
szeretne-e valaki kiegészítést tenni. Napirend felvételét senki nem kérte, így a 
Polgármester úr a soros ülés napirendjét a meghívó és a szóban elhangzott kiegészítéssel 
javasolja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 
 
 

1. Beszámoló a közterület-felügyelet 2011. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

2. Beszámoló a mezőőri szolgálat 2011. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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4. Előterjesztés B.N.Ö. 2011. évi költségvetésének IV. névi előirányzat módosításáról       

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

6.  Előterjesztés köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 2/2010 (II. 15.) 
rendelet módosítására    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

7. Előterjesztés a Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

8. 36/2011. (III. 10.) számú HÉSZ módosítási határozat módosítása    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

9. Előterjesztési ebrendészeti hozzájárulás kivetésének lehetőségéről    
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

10. Előterjesztés a 9/2009.(IV.20.) Szociális rendelet módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Fejlesztési Bizottság 

 
11. Döntéshozatal a P.M.H. akadálymentesítésére  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Kérés haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

13. Előterjesztés köztisztasági rendelet módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

14. Egyebek 
 
- Tájékoztató ipari-kereskedelmi telekvásárlásról 
- Hozzájárulás a Bocskai István Református Általános Iskola által üzemeltetett kisbusz 

költségeihez 
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Napirend tárgyalása 
 
 

1. Beszámoló a közterület-felügyelet 2011. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági és Fejlesztési bizottság tagjai megtárgyalták a 
beszámolót, amit nagyon részletesnek értékeltek, ezúton is köszöni a közterület-felügyelő 
munkáját.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

13/2012.(II.09.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Közterület felügyelet 2011. évi 
munkájáról készített beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Beszámoló a mezőőri szolgálat 2011. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Szintén megtárgyalta a bizottság a beszámolót, a mezőőrök is 
dicséretet érdemelnek a munkájukért.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

14/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a mezőőri szolgálat 2011. évi 
munkájáról készített beszámolót elfogadja.  

 
      Határidő: azonnal 
      Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

Rácz Zsolt képviselő: A Beleznay kastély kifizetésével kapcsolatban érdeklődik, mikor 
várhatóaz MVH-tól az utalás? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat próbált a problémák elé 
menni és visszavonta a kifizetési kérelmét, majd újat adott be a csökkentett összegű 
kifizetésről. Ez által kevesebb lett a különbség összege. 
 
Ezúton ismerteti a Képviselőket, hogy levelet kapott Miksó Krisztiántól, aki tájékoztatta, hogy 
a belterületi úttal kapcsolatban 15 napon belül sor kerül a kifizetésre, továbbá a 
projektmenedzser dicsérő levelet írt Kollárné Dani Katalin és Török Edina munkájára.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Tárgyalást folytatott a Volán járatok utasainak 
képviselőivel, akikkel sok kérdést megtárgyaltak. A Volánnal arra a megegyezésre jutottak, 
hogy március 01-től új menetrend szerint közlekednek a buszok, amelyek az utasok kérelme 
szerint indulnak. Természetesen ez plusz költséggel nem jár az Önkormányzatnak.  
 
Bak Károlyné képviselő: A hideg idővel kapcsolatban érdeklődik, van-e olyan személy, akinek 
problémája van, pl. nem tud fűteni? 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen olyan problémák akadnak, hogy kevés a 
tüzelője egy-egy családnak, de ilyen esetben a megoldás az, hogy kivágnak kiszáradt fát, amit 
kiszállítanak az ingatlanra.  
 
Bak Károlyné képviselő: Olvasta, hogy a Szerető Szívek Egyesülete meleg ételt oszt a 
szociálisan rászoruló családoknak. Hogyan történik mindez? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a Zsolti konyhán főzik meg az ételt, majd a 
kiszállításhoz nyújt segítséget az Önkormányzat.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A Szociális és Jóléti Bizottság összeállított egy listát azokról 
a személyekről, akik kaphatták a meleg ételt, ezt a listát az Egyesület átnézte, és kivett a 
névsorból személyeket, így nem tudni ki maradt fent a listán és kit miért vettek le a listáról.  
 
Somogyi Béla polgármester: A elkerülő úttal kapcsolatban megemlíti, hogy a forgalmi rend 
változásáról ki lettek értesítve a vállalkozók, ugyanis a Magyar Közút elfogadta a Képviselő-
testület javaslatát, amelyet az elmúlt ülésen hozott a behajtási időszakról és útvonalról.   
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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15/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a két ülés között végzett 
munkáról készített beszámolót (2012. január 19. – 
február 09.) és a Polgármesteri beszámolót.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. Előterjesztés B.N.Ö. 2011. évi költségvetésének IV. n.évi előirányzat 
módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a költségvetés IV. negyedévi 
előirányzat módosításáról szóló előterjesztést és elfogadásra javasolja a testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta az 1/2012. (II.13.) sz. 
önkormányzati rendeletét a B.N.Ö. 2011. évi 
költségvetés IV. negyedévi előirányzat módosítására.  

 

5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság a 
napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy felkerült a könyvvizsgáló 
véleménye is a költségvetéshez. A szöveges részébe két módosítást kért a könyvvizsgáló, ami 
már olvasható, át van vezetve, de érdemben történő változás nincsen, csak a jogszabályok 
változásai vannak átvezetve.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a pénzügy munkáját, nagyon jónak értékeli a 
költségvetést a környező települések költségvetéseihez képest is, hiszen jó célokat tartalmaz.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy az egészségház belső felújítására meghatározott 1 
millió forint összeg elegendő lesz-e, továbbá a 7 millió forintos ingatlanvásárlás és a 10 millió 
forintos útépítés melyik területre és ingatlanra vonatkozik? 
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Somogyi Béla polgármester: Válaszában elmondja, hogy a védőnői helyiség vizes blokk 
felújítása van hátra, az árakat meg kell próbálni lecsökkenteni, a beltéri ajtók kicserélése 
nem fontos, de arra is sor fog kerülni.  
A 7 millió forint elkülönítése a Kossuth L. u. 15. szám (volt Bölcsőde) épületének telekvég 
vásárlására irányul.  
A 10 millió forintból az Új utca azon szakaszát szeretnék kiszélesíteni, amelyik jelenleg 
egyirányú és ezt a szakaszt a jövőben kétirányúra módosítani. A megépítést a műszaki 
feltételek lehetővé teszik.  
 
További kérdés hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 2/2012. (II.13.) sz. 
önkormányzati rendeletét a B.N.Ö. 2012. évi 
költségvetéséről.  

 

6. Előterjesztés köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról szóló 
2/2010. (II. 15.) rendelet módosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Szatmári Attila jegyző: 2012. január 01-től megváltozott a cafetéria juttatások rendszere, 
ezért módosítani szükséges a helyi rendeletet is.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megalkotta a 3/2012. 
(II.13.) sz. önkormányzati rendeletét a 
köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális 
és kegyeleti támogatásairól szóló 2/2010. 
(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

7. Előterjesztés a Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy mennyi ingatlant jelent ahol nem csatlakoztak a 
szennyvíz-csatorna rendszerre? 
 
Somogyi Béla polgármester: Az ingatlanok 20 %-a nincs rácsatlakozva a hálózatra, amit 
műszaki okok nehezítenek. Úgy gondolja, hogy a jövőben mégis érdemes lesz rácsatlakozni a 
rendszerre, mivel a jelenlegi emelés teljesíthetetlen mértékű díjfizetést jelent.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 4/2012. (II.13.) 
önkormányzati rendeletét a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint 
a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről 
szóló 18/2004 (X. 01.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására 

 

8. 36/2011. (III. 10.) számú HÉSZ módosítási határozat módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet és elfogadásra javasolja 
a testület felé.  A módosítására szintén jogszabályi változás miatt van szükség.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

16/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 36/2011. (III. 10.) számú határozatát az 
alábbiak szerint egészíti ki: 
 
„Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi településfejlesztési döntést 
hozza:” 
 
A határozat egyéb rendelkezései változatlanul 
fennmaradnak. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9. Előterjesztési ebrendészeti hozzájárulás kivetésének lehetőségéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a napirendet és úgy döntött, hogy 
nem javasolja az ebadó bevezetését, ne terheljék a lakosságot újabb adó kivetésével, 
továbbá ezzel csak a kóbor kutyák számát növelnék.  
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

17/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetésének lehetőségéről szóló előterjesztést 
megismerte 
 
2.) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt,hogy  Bugyi település 
közigazgatási területén az ebrendészeti 
hozzájárulást nem vezeti be.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: azonnal 

 

10. Előterjesztés a 9/2009.(IV.20.) Szociális rendelet módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Fejlesztési Bizottság 

 
Szatmári Attila jegyző: 2012. január 01-től megváltozott a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény, ezért a helyi rendeletben is szükséges a módosítások átvezetése.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta az 5/2012. (II.13.) sz. 
önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról és 
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 1/2006.  
(II. 13.) számú rendelet módosítására 

 

11. Döntéshozatal a P.M.H. akadálymentesítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Csizmadi László képviselő: Mint a bíráló bizottság elnöke elmondja, hogy három pályázat 
érkezett be a Hivatal akadálymentesítésére, ebből kettőtől kért a bizottság hiánypótlást, ezt 
követően egy lett érvényes, kettőt elutasított a bizottság. Ez az egy érvényes pályázat került 
előterjesztésre a testület elé. Az akadálymentesítésre 15 millió támogatást kap az 
Önkormányzat, amihez 20 millió forint önerő szükséges. Kérdés, hogy történjen-e 
akadálymentesítés, vagy a kiszámíthatatlan átszervezések miatt minden maradjon a jelenlegi 
állapot szerint? 
A bizottság javaslata az, hogy kezdjék meg az akadálymentesítést és a Hivatal felújítását, 
ellenkező esetben elveszíti az Önkormányzat a 15 millió forintos támogatást.  
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Somogyi Béla polgármester: Valóban szükséges elvégeztetni az akadálymentesítést, 
véleménye szerint sem szabad elveszíteni a 15 milliós támogatást. Ebben az esetben dönteni 
kell az érvénytelenné nyilvánításról, majd eredményessé nyilvánításról, és végül a nyertes 
ajánlattevő kihirdetéséről.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az eredményessé 
nyilvánításról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a 
testület.  

18/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján Pályázati forrásból támogatott 
műszaki tartalom: „Önkormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközség polgármesteri hivatalában” 
című KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósítandó felújítás, valamint a pályázati forrásból 
nem támogatott műszaki tartalom: Polgármesteri Hivatal – 
akadálymentesítést nem érintő – korszerűsítése. 

közbeszerzési eljárást 
 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: 2012. február 10.(Eredményhirdetés) 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az eredménytelenné nyilvánításról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

19/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján Pályázati forrásból támogatott 
műszaki tartalom: „Önkormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközség polgármesteri hivatalában” 
című KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 azonosító számú pályázat 
keretében megvalósítandó felújítás, valamint a pályázati forrásból 
nem támogatott műszaki tartalom: Polgármesteri Hivatal – 
akadálymentesítést nem érintő – korszerűsítése 

közbeszerzési eljárásban a 
a) Schön-Bau Kft.- 2376 Hernád, Váradi u. 1. ajánlatát 
b)   Patina Bt.- 2373 Dabas Kölcsey u. 6/a. ajánlatát 
 
a Kbt. 88. §. (1) bekezdés f) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelen 
ajánlatnak. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határid ő: 2012. február 10.(Eredményhirdetés) 
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Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárásban 
nyertes  ajánlattevő kihirdetéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

20/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 
bírálóbizottság javaslata alapján Pályázati forrásból támogatott 
műszaki tartalom: „Önkormányzati ügyfélszolgálat 
akadálymentesítése Bugyi Nagyközség polgármesteri 
hivatalában” című KMOP-4.5.3-10-11-2011-0020 azonosító 
számú pályázat keretében megvalósítandó felújítás, valamint a 
pályázati forrásból nem támogatott műszaki tartalom: 
Polgármesteri Hivatal – akadálymentesítést nem érintő – 
korszerűsítése. 

 
közbeszerzési eljárásban  

 
GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.- 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. 
út 219. szám alatti ajánlattevő ajánlatát –mint legalacsonyabb  
összegű ellenszolgáltatás- nyertes ajánlatnak nyilvánítja. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft.- 6050 Lajosmizse, 
Dózsa Gy. út 219. szám alatti ajánlattevővel az ajánlatban 
foglalt feltételekkel és nettó 26.649.534,-Ft,+Áfa azaz nettó 
Huszonhatmillió-hatszáznegyvenkilencezer-
ötszázharmincnégy forint + Áfa ajánlati árral a szerződést 
megkösse.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: eredményhirdetés 2012. február 10. 
 
 

12. Kérés haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő terület 
bérbe volt adva, amit a bérlő a jövőben nem kíván hasznosítani. A bérlő csökkentést kért a 
bérleti díjra, amit a bizottság nem támogat. A föld jövőbeni bérlését meg kell hirdetni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
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21/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete Berta József Kiskunlacháza 
Határ u. 10/a szám alatti lakos kérelmét 
tárgyalta, és úgy dönt, hogy a 2011. évi 
haszonbérleti díj mérséklését – a SAPS 
támogatás 70%-ról 50%-ra – nem támogatja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester   
Határidő: azonnal 

 
 

13. Előterjesztés köztisztasági rendelet módosítására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a hátralékból adódó elmaradást nem próbálják meg 
behajtani?  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen megpróbálják beszedni, csak a módosítás után 
nem keletkezik több hátralék, mivel a jövőben szervezetten fog történni a hulladék 
összegyűjtése, már nem minden ingatlan előtt szedik össze a kommunális hulladékot, ezért 
díjat sem fognak számlázni.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A Szociális és Jóléti Bizottság sem dönthet 
visszamenőlegesen azon kérelmekre, akik szociális- vagy méltányossági alapon kérik a díj 
elengedését.  
 
Somogyi Béla polgármester: Felhívja a Képviselők figyelmét, amennyiben felmerül Felsővány 
és Ürbőpuszta közti megkülönböztetés, akkor tudni kell, hogy a két település helyzete közel 
sem egyforma. Felsővány nem olyan szétszórt településrész, mint Ürbőpuszta, 
koncentráltabban laknak, gondot okozna, ha nem gyűjtenék össze rendszerességgel a 
hulladékot.  
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 6/2012. (II.13.) sz. 
önkormányzati rendeletét a köztisztaságról és a 
települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladék 
szelektív gyűjtéséről és ártalommentes 
elhelyezéséről szóló 10/2007.(VIII.15.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására 
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14. Egyebek 
- Tájékoztató ipari-kereskedelmi telekvásárlásról 

 
Csizmadi László képviselő: Polgármester úrral részt vett a Sári út melletti terület adás-
vételéről szóló megbeszélésen, mindkettőjük számára kellemes benyomást keltett a cég 
vezetőivel folytatott tárgyalás. A vállalkozóknak az a céljuk, hogy a cégüket egy helyre 
telepítsék. Szeretnének fejleszteni pályázaton keresztül, ehhez telket szeretnének vásárolni, 
ide szeretnék telepíteni a gépészetet, épületet. Önerőből a telket szeretnék megvásárolni, 
amennyiben a pályázatot nem sikerül megnyerni, akkor értesítik az Önkormányzatot, 
amennyiben elnyerik, akkor 3000 m2 területet szeretnének megvásárolni. Elmondták, hogy 
az Önkormányzat 5.000 forint/ m2-es árat kér a területért, amelyre az volt a válaszuk, hogy a 
pályázat sikerességén múlik a vásárlás.  

 
Rácz Zsolt képviselő: A hallottak alapján nagyon pozitívan értékeli a vállalkozók célját, bízik 
abban, hogy elnyerik a pályázatot. 
 
További hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

22/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elviekben támogatja a 083/18 hrsz.-ú 3.000 m2 terület 
értékesítését. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal  

 
- Hozzájárulás a Bocskai István Református Általános Iskola által 

üzemeltetett kisbusz költségeihez 
 
Somogyi Béla polgármester: A testület 2007-ben döntött először arról, hogy havi 30.000.- 
forinttal támogatja a Református iskola által üzemeltetett busz működését, ami minden nap 
hozza be a gyerekeket. 2010-ben az iskola kérte, hogy emeljen az Önkormányzat a 
támogatási összegen, amit csökkentett járatindítás mellett havi 25.000.- forintban szavazott 
meg a testület. 2012. ősztől bérelt busszal történik a gyermekek iskolába szállítása, ezért 
csak heti két alkalommal tudják azt vállalni, hogy a tanítási időszakban, amikor a busz 
várakozik a gyerekekre, felsőványi lakosokat behoz a településre, majd vissza is szállít.  
Kérdés, hogy mekkora összeggel támogassa az Önkormányzat a járatindítást, és milyen 
napokon történjen a szállítás, mivel heti két nap szabad csak a busz.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A Hivatal a hétfő és szerdai napokat javasolta járati 
napoknak, amikor ügyfélfogadás és orvosi rendelés is van, de a sofőr azt a választ adta, hogy 
csak a kedd és csütörtök az a nap, amikor a busznak nincs más településen járata. Azt viszont 
fontosnak tartja, hogy ha már kiadnak pénzt erre a szolgáltatásra, akkor azokon a napokon 
történjen a szállítás, amikor a polgárok el tudják intézni az ügyeiket.  
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Somogyi Béla polgármester: Bizonyos szolgáltatásokat ekkor is el lehet érni, mint pl. 
gyógyszertár, egészségház, posta, könyvtár, takarékszövetkezet.  
 
Józsa László képviselő: Indokolja-e valami a buszjáratok elindítását? Lehet-e tudni, vagy 
mérni a busz kihasználtságát? 
 
Somogyi Béla polgármester: Megemlíti, hogy a buszjárat elindításáról még korábban 
döntöttek, amikor a Volán járatok indítása között több órás űr volt.  
A mérésre az a javaslata, hogy egy hónapon keresztül egy TEFÜSZ dolgozó kimegy a busszal 
és megszámolja az utasokat, akik igénybe veszik a járatot.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Havi 25.000.- forintot javasol támogatási összegnek.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a testület.  

 
23/2012. (II.09.) sz. kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bocskai István Református Általános 
Iskola Beleznay János tagintézménye által 
üzemeltetett kisbusz Felsőványra és vissza - heti 
két alkalommal - indított járatának havi 
költségéhez bruttó 25.000.- Ft összeggel 
hozzájárul. 
Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a fenti tartalommal történő 
megállapodás megkötéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
További napirend az ülés keretében nincs. A polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv 
hitelesítőjére Bálintné Balogh Mária képviselő személyében.  
 
A javaslatot szavazásra bocsátja és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a testület elfogadta. 
A polgármester ezt követően az ülést bezárta. 
 

Kmf. 
 

Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                            polgármester                                                                     jegyző 
 
Hitelesítő képviselő: 
 
 
  Bálintné Balogh Mária 


