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

2013. július 23-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
                                                            
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából mind a 
9 fő jelen van. 
A polgármester úr a meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra bocsátja és 
megállapítja, hogy azt a  Testület 9 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbiak szerint 
elfogadta: 
 
 

1. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás  
 

2. Napköziotthonos Óvoda 2013-2014. évi fenntartói hozzájárulási kérelme  
 

3. KISDUNA-VILL KFt. ajánlata rendezvényeken történő energia ellátására  
 

4. Budavirág utca nevének visszaállítása 
 

5. Egyebek 
 
 

- Rácz Zsolt kérésére tájékoztatás a település közlekedési helyzetéről 

 
NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  
Társulási Megállapodás 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy egységes szerkezetbe kellett foglalni a 
megállapodás szövegét, mivel az elmúlt másfél évben néhány hulladékgyűjtéssel, 
kezeléssel kapcsolatos törvény változása indokolttá tette a módosítást, továbbá ki kellett 
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törölni azokat a részeket, amelyek nem időszerűek. Július 25-én lesz Társulási ülés, ahova 
szeretné vinni az elfogadott megállapodást.  
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Olvasta a megállapodás szövegében, hogy a Társulásból kivált 
Budaörs. Érdeklődik, hogy van-e indoka a kiválásnak? 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Jogilag történő kiválásról van szó, még nem tudni milyen 
következményei lesznek a kiválásnak. Jelezte, hogy nem kíván a Társulásban tovább részt 
venni, de annyit lehet tudni, hogy a probléma nem a Társulással van, hanem az abban 
résztvevő cégekkel, hiszen a Társulás csak közvetítő a cégeknél. 
 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a Társulási ülésen lesz-e lehetőség beszélni a 
szolgáltatás minőségéről, vagy csak a megállapodásról lesz napirend?  
 
 
Somogyi Béla polgármester: Az ülés a megállapodás megkötéséről fog szólni, de már 
korábban jelezték, hogy nincsenek megelégedve a szolgáltatás minőségével és kérték más 
szolgáltató kijelölését. Ígéretet kapott arra is, hogy a Társulás elnöke össze fogja hívni a 
panaszos önkormányzatokat, amire még nem került sor. A korábbi beszélgetéskor szó esett 
arról, hogy minden pénteken el kell szállítani a hulladékot a településről, semmiféle 
magyarázatot és hivatkozást nem fogadnak el a szolgáltatótól, ha a hulladék nem kerül 
elvitelre.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

147/2013./07. 23./sz. KT. határozat: 
1.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
felülvizsgálatára vonatkozó anyagot megismerte és azt 
elfogadta. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására.  

3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert arra, 
hogy a Társulási Tanács Elnökének a határozat kivonatot 
küldje meg.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
Határidő. azonnal  
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2. Napköziotthonos Óvoda 2013-2014. évi  
fenntartói hozzájárulási kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A fenntartói hozzájárulást minden évben meg kell kérni az 
óvodavezetőnek, miután kialakul a végleges óvodai létszám. 

 
Kérdés nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

148/2013./07. 23./sz. KT. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja a Napközi 
Otthonos Óvoda fenntartói hozzájárulási kérelmét. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Napköziotthonos Óvoda fenntartói hozzájárulási kérelem 2012-2013. nevelési – 
oktatási évre 

Csoport: 2012. IX. 2013.V. 

Hóvirág 19+2 22+2 

Tulipán 28 28 

Margaréta 23+1 25+1 

Vízipók 24 27 

Pillangó 22+1 24+1 

Micimackó 24+1 25+1 

Kópé 23 26 

Összesen 163+5 177+5 

 
 

3. KISDUNA-VILL KFt. ajánlata rendezvényeken történő  
energia ellátására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Közös kezdeményezés volt a Művelődési Ház vezetőjével, 
hogy keressék meg a KISDUNA – VILL KFt. vezetőjét annak érdekében, hogy a jöjjön át, 
mérje fel és tegyen ajánlatot a Beleznay tér 3. szám alatti ingatlan energia ellátására, 
melyet rendezvények megtartásakor szeretnének igénybe venni. Ismerteti, hogy a jelenleg 
kiépített szekrény 3X25 amper áramot tud biztosítani. Az árajánlatot a melléklet 
tartalmazza, amely több tételből áll össze, továbbá a hálózatfejlesztési díj összegét is 
tartalmazza. Az ár nem olcsó és csak időszakos üzembe helyezést jelent.  
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Józsa László képviselő: A rendezvények alkalmával számos esetben adódnak problémák az 
áram mennyiségének hiányából. Ilyen pl., amikor egy koncerten a terhelés miatt megszűnt 
az áramszolgáltatás. A hiányosság több olyan program lehetőséget is megakadályoz, 
amihez világítás, hang együtt szükséges, mivel a jelenlegi hálózat nem bírja el a terhelést.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nehéz anyagi helyzetben van az Önkormányzat, ez a jövőben 
is így lesz, de az a véleménye, hogy a kiadáshoz meg kell keresni a bevételi oldalt is, így 
megvalósítható lesz az energia ellátás. Úgy gondolja, amennyiben a KK Kavics Kft. 
megvásárolja a 01629/4 hrsz.-ú területet - melyről az előző ülésen már döntöttek -, akkor 
annak bevételét az elektromos hálózat bővítésére kell költeni.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
149/2013./07. 23./sz. KT. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató 
Kft. árajánlatát (bruttó 2.803.858l.-forint 
összegben) a Bugyi, Beleznay tér 3. szám alatti 
ingatlan energia ellátására rendezvényekhez 
vonatkozóan megismerte és úgy dönt, hogy a 
kiépítését abban az esetben valósítja meg, amikor a 
KK Kavics Kft. kifizette a (01629/2 hrsz.-ú terület) 
útvásárlást.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

4. Budavirág utca nevének visszaállítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Miután a testület úgy döntött, hogy a Budavirág nevet Sóvirág 
utcanévre változtatja, megkeresték az ingatlantulajdonosok, hogy probléma van a 
névválasztással.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti a részleteket és elmondja, hogy az utcában 
lakók szeretnék a Budavirág utca nevet megtartani és ígéretet tett arra, hogy ismét a 
Testület elé viszi a kérelmet. A megbeszélésen 10 ingatlantulajdonosból 9-en ott voltak és 
mindenki az eredeti Budavirág utcanevet szeretné.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 
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150/2013. /07. 23./sz. KT. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 106/2013. (V.09.) sz. 
határozatát visszavonja és a 2103/22 hrsz.-ú Sóvirág 
utcanév helyett a korábbi Budavirág nevet tartja 
meg.  
Testület felkéri a jegyzőt, hogy az utcanév-változást 
az ingatlanügyi hatóságnál, a lakcímnyilvántartó 
hatóságnál vezettesse át és az érintett lakosokat 
értesítse.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap  

 
5. Egyebek 

 
 

- Rácz Zsolt kérésére tájékoztatás a település közlekedési helyzetéről 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy bővebben csak a nap folyamán tud 
információt mondani a tiltott időszakban és tiltott zónában történő teherautó-behajtásról. 
Megismételte, hogy alapvetően két dologért fizet az Önkormányzat a rendőr-őrsnek. Egyik 
a migráció ellenőrzése, a másik a már említett tiltott időszakban a teherautók behajtásának 
figyelése és sebesség mérése. Olyan adatot fog kérni, hogy melyik időszakban mennyi autót 
büntettek meg.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Felvetette annak is a lehetőségét az elmúlt ülésen, hogy vezessék be 
a 30 km/h sebességhatárt a Teleki utcában is, úgy mint ahogy a Templom utcában már 
működik.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Templom utcában azért volt szükség a 30 km/h-s 
korlátozásra, mert beláthatatlan az utca, iskola van abban a szakaszban, ahol gyerekek 
közlekednek. Mások véleménye szerint inkább az 50 km/h-ás sebességhatárt kellene 
visszaállítani, mert a 40-es korlátozást nem tartják be az autósok. Lehet, hogy indokolt a 40 
km/ h korlátozás, hiszen megépült a gyalog és kerékpárút és biztonságosabb lett a 
közlekedés.  
Azt javasolja, fogjanak össze a Magyar Közúttal és a település minden bejáratánál legyen 
sebességmérő műszer kiépítve. A büntetésből befolyt pénz nem az Önkormányzaté, de a 
nyugalmat meg kell fizetni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Ezzel egyet tud érteni. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Megkérdezi, hogy még mindig 10 millió forintba kerül egy 
sebességmérő műszer letelepítése? 
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Somogyi Béla polgármester: Igen, ez ma is így van, csak az árajánlatkérés van ingyen.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Amennyiben szán rá az Önkormányzat ennyi pénzt, 
telepítsék ki a sebességmérőket, de a sebességkorlátozást emeljék vissza 50 km/h-ra.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy a település lakóinak nyugalma és békéje nem 
pénz kérdése. 
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint keresni kell olyan bevételi forrást, amiből 
ki tudják fizetni a sebességmérők költségét.  

 
 

6. Döntéshozatal 2013. évi kitüntető díjak adományozásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy a 2013. évi helyi 
kitüntető díjakra több javaslat is érkezett. Ezt követően ismertette a jelöléseket.  

 
Az önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalta a 2013. évben adományozásra kerülő 

helyi kitüntető díjakra érkezett javaslatokat és az alábbiak szerint döntött: 

 
 

Németh István Mihályné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 

151/2013. /07. 23./sz. KT. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2013. évben Bugyi Nagyközség 
Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at adományoz Németh 
István Mihályné részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 20. 

 
Pintér Ildikó Zsófia kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

 
152/2013./07. 23./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2013. évben Bugyi Nagyközség 
Kultúrájáért „Osváth László” Díj-at adományoz Pintér 
Ildikó Zsófia részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 20. 
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Török Edina kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

155/2013./07. 23./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2013. évben a Bugyi Nagyközség 
Közszolgálatáért Köztisztviselői Díjat adományoz Török 
Edina részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 20. 

 
Kocsis Ferenc kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

156/2013./07. 23./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2013. évben Bugyi Nagyközség 
Közbiztonságáért Díj-at adományoz Kocsis Ferenc 
részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 20. 

 
Pamuk Lajos kitüntetéséről szóló határozati javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

157/2013./07. 23./KT.sz. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2013. évben Év Vállalkozója Díj-at 
adományoz Pamuk Lajos részére. 
 
Felelős: Somogyi Béla – polgármester 
Határidő: 2013. augusztus 20. 

 
 
Több napirendi pont, s további hozzászólás, nem lévén, Somogyi Béla polgármester 
megköszönte a rendkívüli ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Somogyi Béla         Szivósné Nagy Szilvia 
 polgármester                             igazgatási csop.vezető 


