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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2014. február 13-i soros 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, Szabó 
Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

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

 Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Pamuk Andrea – településőr 
Földvári Imréné – közterület-felügyelő 
Császár Ferenc – ingatlan tulajdonos 
Rozgics Pál – ingatlan tulajdonos képviselője 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen van, 
Rácz Zsolt előzetesen jelezte távolmaradását.   
 
A polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Újabb napirend felvételét és napirendi pont kiegészítését senki nem kérte, a Polgármester úr 
szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását, majd 
megállapította, hogy a Képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint egyhangúlag 
fogadta el: 
 
 
 

1. A bezárt telkek feltárása kapcsán megállapodás előkészítése   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Előterjesztés a közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
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4. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2013. évi munkájáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
5. Előterjesztés B.N.Ö. 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi előirányzat 

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

6. Előterjesztés B.N.Ö. 2014. évi költségvetéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

7. Akácfa utcai HÉSZ módosítás  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

8. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
9. Tagsági viszony megerősítése a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületben  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Egyebek  

Napirend tárgyalása 
 

1. A bezárt telkek feltárása kapcsán megállapodás előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Felolvassa az előterjesztésben olvasható levél tartalmát, majd 
ezt követően az alábbiakat ismerteti:  
Évekkel ezelőtt az derült ki, hogy Császár úr felvázolt magának 13 telket, amellyel idegen 
tulajdonokra is apellált, de erről az érintetteknek nem volt tudomása. Majd 2010 
februárjában írt egy nyilatkozatot, melynek lényege, hogy az Önkormányzat felosztásával 
nem ért egyet. Az Önkormányzat elképzelését minden más ingatlantulajdonos aláírta és 
elfogadta, mely a település érdekeit szem előtt tartava, a helyi építési szabályzat szerint lett 
terveztetve. Korábban két megbeszélést is folytatott Császár úr képviselőivel, amikor úgy 
tűnt, hogy egyetértenek a megtervezett telekalakítással, ennek ellenére érkezett az egyet 
nem értésről szóló kézzel írt és tervezett levél. Erre megválaszolta az Önkormányzat, hogy az 
elképzeléssel nem ért egyet, mivel az más ingatlanait is felhasználja a Császár úr érdekeihez, 
de hozzájáruló nyilatkozatot nem mellékelt az érintettektől. Tájékoztatta továbbá Császár 
Ferencet arról is, hogy a három út kialakításának meghatározott szélességűeknek kell lenni 
és figyelembe kell venni a telekalakításhoz megjelölt mértéket is. Ebben a formában az 
elképzelések alapján Császár úr részére 9 telek kialakítását tette volna lehetővé, amit ő nem 
fogadott el. Egy másik elképzelés szerint, a közterületek méretét minimálisra csökkentették, 
mivel minden ingatlantulajdonosnak fel kell ajánlani a tulajdonából egy meghatározott 
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mennyiségű területet, hiszen a telkekhez utakat kell tervezni, amit a minimális szintre 
csökkentettek így a terület-felajánlás 19,36 %-ra csökkent a korábbi 30 %-ról, amikor még az 
alacsony területet figyelembe véve egy vízgyűjtő tavat is terveztek az összterület közepére. 
Ezzel a lehetőséggel Császár úr részére 11 telek alakítható ki. Az Önkormányzat részéről nem 
érez mulasztást, inkább az együttműködés hiányát tapasztalta. Amennyiben nem jutnak 
megállapodásra, szívesen átadják az ügyet a további munkákhoz, amibe a telekalakítás 
érdekében már az közel 1 millió forintot befektetett az Önkormányzat. A telkek 
közművesítéséhez még kb. 800 ezer forintot kell telkenként biztosítani ahhoz, hogy abból 
építési telek legyen kialakítható.  
 
Rozgics Pál az ingatlantulajdonos képviselője: Úgy gondolja feledésbe merült, hogy két 
évvel ezelőtt felhívta az Önkormányzatot és elmondta, hogy Császár úr beleegyezett abba, 
hogy aláírja azt a megállapodást, amelyben hozzájárul a jelenlegi tervekhez, azaz a 11 db 
építési telek kialakításához, hiszen már csak az Ő aláírása hiányzott.  
Az aláírásgyűjtésről nem tudtak, emiatt elnézést kér, senkit nem volt szándékukban 
megtéveszteni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat és a Hivatal dolgozóinak 
becsületén nem eshet csorba, nem ért azzal egyet, hogy két évvel ezelőtt erről az aláírás 
lehetőségéről szó esett volna, főleg nem azért, mivel Császár úr rendszerességgel járt be a 
Hivatalba, bármikor aláírhatta volna a nyilatkozatot. Ezt azzal is meg tudja erősíteni, hogy 
január 29-én az aláírásgyűjtő ív leadásakor is azt mondta, hogy nem írja alá a nyilatkozatot.  
 
Rozgics Pál az ingatlantulajdonos képviselője: Azért vannak itt, hogy most megtegyék ezt a 
lépést, Császár úr szándékozik aláírni a telekalakításra vonatkozó nyilatkozatot.  
 
Császár Ferenc egyetértő nyilatkozatát a K.T. tagok jelenlétében aláírta a melléklet szerint. 
 
Az elfogadó nyilatkozat aláírását követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
telekalakításról szóló határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

17/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Császár Ferenc Bugyi 
Arany J u. 22 szám alatti lakos  
bugyi  
 1218 hrsz-ú 1806 m2 
 1219 hrsz-ú 4179 m2 
 1224 hrsz-ú  3971 m2 
 1225 hrsz-ú  2881 m2 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosának  elfogadó  
nyilatkozata ismeretében úgy dönt, hogy a Szőlő u-Új u-Abay- Teleki utca által 
határolt bezárt területek telekmegosztásának szervezésében a továbbiakban is 
részt vesz. 
A Képviselő-testület felkéri Somogyi Béla polgármestert, hogy a 
telekmegosztás véglegesítése után a telekalakítási eljárást folytassa le.    
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Helyszíni ellenőrzés volt a belterületi utak és a Teleki utcai kerékpárút utógondozását 
illetően. Alapvetően mindent rendben találtak, a kisebb hiányosságok – jellemezően 
a horizontális vállalások, mint a faültetés – pótlására május végéig kapott az 
Önkormányzat határidőt.  

- Egyeztetéseket tartottak a Görpálya és külterületi játszóterek árajánlat tevőivel, hogy 
tudják-e tartani a határidőt 2014 első felére és pontosan milyen műszaki tartalmat 
kell érteni az ajánlatokon. A kivitelezéseket június 30-ig szeretnék befejezni.  

- Immár másodszor folytattak megbeszélést az Alsónémedi Takarékszövetkezet 
munkatársaival az ajánlatukról, miszerint a „fehér csekk” helyett postai sárga 
csekkekkel lehetne befizetéseket eszközölni a Postahivatalokban. A 
takarékszövetkezet a fehér csekkek ingyenes befizetéseit nem tudja tartani, ahhoz a 
továbbiakban is ragaszkodna a Hivatal. Referenciát keresnek olyan településen – pl. 
Dabas -, ahol a sárga csekkes ajánlatokat elfogadták. 

-  A KDV Hulladékgazdálkodási Társulás aláírta a 2014. január 24-én azt a 
közszolgáltatási szerződést, amely szerint a következő 10 évben a hulladékszállítást 
Bugyi községben a tavaly belépett Dunanett Kft. látja el. Személyes megbeszélés is 
volt az alvállalkozó Kunépszolg Kft. új vezetőjével, ahol összegezték a fennálló 
problémákat, és felvázolták a megoldásokat.  

- Részt vett a Pest Megyei Rendőrkapitányság által szervezett fórumon, ahol 
elhangzott, hogy a rendőrség és az Önkormányzat kapcsolata jó, a rendőrség 
létszáma érezhetően is nőtt, a bűncselekmények száma 2013-ban 10 %-kal csökkent, 
a felderítések száma 55 %-ra emelkedett.  
Ennek ellenére senki nem elégedett. Probléma többek között, hogy új és új 
tudatmódosítók jelennek meg, amikre nem vonatkoznak a tiltó törvények.  
Szorgalmazta, hogy több pályázati lehetőség érdekében lobbizzanak együtt, melyek 
révén növelhető a közbiztonság. Pl. térfigyelő rendszerek kiépítésével.  
A közelmúltban elfogott bűnöző maga ismerte be, hogy azért jönnek ki Budapestről 
rabolni, mert a környéken nincs megfelelő technika a bűnözés megelőzésére. A 
Dabas járási településrész nem szegény, az emberek nem figyelnek kellőképp a 
dolgaikra, sőt egymásra sem. Véleménye szerint nem elszigetelt rendszert kellene 
kiépíteni, hanem Dabas-Ócsa-Bugyi településeknek közösen kell megépíteni a 
térfigyelő rendszert.  
 

Csizmadi László képviselő: Mit tehet a lakosság abban az esetben, ha a szemetet szállító 
közszolgáltató nem küldött ki csekket, majd utólag több havit egybe küld ki az 
ingatlantulajdonosnak? 
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben rögzíti a szerződés a feltételeket, annak kell eleget 
tenni mindkét fél részéről. Tudomása szerint szerződést sem kötöttek a lakossággal, csak egy 
szándéknyilatkozatot töltöttek ki. Amennyiben a szolgáltató hibájából történt a mulasztás, 
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nem köteles utólag a lakó befizetni a csekket. Az Önkormányzat nem felelőse a kettőjük 
viszonyának, leginkább jelezni tud a szolgáltató felé. A Hivatal kolléganője eddig is segítséget 
nyújtott a panaszos ügyfeleknek, ezek után is felveszi a kapcsolatot a szolgáltatóval és jelezi 
a hibákat, segít annak orvoslásában.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

18/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról-, valamint a két 
ülés között végzett munkáról szóló 
Polgármesteri beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

3. Előterjesztés a közterület-felügyelet 2013. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Bak Károlyné képviselő: Érdeklődik, hogy az elektromos művektől lesz-e valaki, aki levágja 
azokat a gallyakat, amelyek közel vannak a vezetékhez? 
 
Somogyi Béla polgármester: Két nappal ezelőtt jelentkezett be az ELMŰ alvállalkozója 
gallyazási munkák elvégzésére, azt viszont nem tudja, hogy a nagyfeszültség mellett is 
elvégzik-e a munkát.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Az előző munkálatoknál minden utcában 
elvégezték a gallyazást.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az ELMŰ alvállalkozójának kötelessége a gallyat is elszállítani, 
az más kérdés, hogy a lakó kérésére otthagyja, aki majd azt beviszi és eltüzeli.  
 
Bak Károlyné képviselő: Lesz-e a jövőben kerti hulladék elszállításra lehetőség? 
 
Somogyi Béla polgármester: Zöldhulladék szállítás korábban sem volt, azt az Önkormányzat 
évi kétszer saját költségén rendelte meg a lakosság részére. Ennek megfelelően történt a 
szerződés feltételeinek vállalása a Dunanett Kft. részéről, így jelenleg nem tartalmazza ezt a 
típusú szolgáltatást a szerződés. Konténert kell bérelni, abba összegyűjteni és elszállíttatni.  
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Földvári Imréné közterület-felügyelő: Korábban nem volt korlátozva a hulladék 
mennyiségének elszállítása, így a kommunális hulladékhoz a zöldhulladékot is kihelyezte a 
lakosság, amit el is szállítottak. A Remondis dolgozói megjegyezték, hogy az 
Önkormányzatnak ez több millió forintos plusz költséget jelent és nincs a környéken még egy 
települési önkormányzat, akinek ilyen magas költséget jelentene a hulladékszállítás.  
 
Somogyi Béla polgármester: Egy drágább szolgáltatás igénybevétele esetén komposztáló 
ládákat is tartalmazott volna a szerződés annak érdekében, hogy a kisebb mennyiségű 
zöldhulladékot otthon, helyben el lehetett volna komposztálni, a nagyobb tömegűt viszont 
elszállították volna.  
 
Bak Károlyné képviselő: Egyre több helyen látható, hogy az utak mellé kihelyezik zsákokban 
a hulladékot. Nagyfokú problémát jelenet ez az Alsónémedit elkerülő út mentén.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Ez a probléma itt a településen is gondot okoz, az erdőkbe 
is számtalan helyen látni szemetet lerakva.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A mezőőrök megkezdték az autógumik begyűjtését, 
amit az Önkormányzat udvarára hoznak be, majd innen fog történni az elszállíttatása.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Sári út mentén a napokban fejezték be a hulladékgyűjtést, 
amit Dabas Önkormányzat szervezésében a közfoglalkoztatottak munkájával végeztek el. Ezt 
a szemetet a Magyar Közút fogja elhelyezni a Remondis Kft. telephelyén. Ezt mielőbb meg 
kell tenni, mivel ott is megkezdték az illegális lerakásokat a már összegyűjtött zsákok mellé.  
 
Józsa László képviselő: Nagyon fontosnak tartja a közterület-felügyelet és a településőri 
jelenlétet a községben, amit nemcsak a falu központjában lehet tapasztalni, hanem a 
település határainál is. Egy dologra szeretné felhívni a figyelmet, amit a fakivágások 
alkalmával tapasztal: Nem mindenhol történik meg a kivágott fák pótlása, azaz újraültetése. 
Azt is tapasztalja, hogy az öregebb fák gyökerei nyomják fel a járda és a kerékpár-út 
aszfaltját, ami néhol már balesetveszélyessé is vált.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ez nem a lakos feladata, hanem az Önkormányzaté, ami után 
egyúttal a pótlásról is gondoskodni kell, de gondosan figyelembe kell venni azokat a 
tényezőket, hogy milyen is legyen a fa fajtája, hiszen a nagy lombkoronájú fa nem teszi 
lehetővé a gyalogos és kerékpáros közlekedést a kiépített úton.  
 
Földvári Imréné közterület-felügyelő: A fakivágás engedélyhez kötött, amit pótlási 
kötelezettség terhel. A pótlást az Önkormányzat ellenőrzi, ahol nem feltétel, hogy közvetlen 
a helyére kell pótolni a faültetést. Közterületen kivágott fa pótlását bárhol el lehet végezni a 
településen.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy kapubejárók mellett megépített csatlakozásokhoz 
van-e valami fajta előírás, mert több helyen tapasztalható, hogy kerékpárral és babakocsival 
sem lehet közlekedni a járdán.  
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Somogyi Béla polgármester: Tervek nélkül nem lehet ilyesmit megvalósítani, ha nem 
megfelelően építették meg, el kell bontatni. Meg fogják vizsgáltatni a településen a 
bejárókat.  
    
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

19/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 
közterület-felügyet munkájáról szóló 
beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

 
 

4. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2013. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta, elfogadásra javasolja a 
Testület felé.  
 
Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a mezőőröknek szüksége 
lenne egy eszközre, aminek még akkor nem volt ismert a pontos neve. Utána néztek, 
vadmegfigyelő kamerának nevezik, meg lehet tekinteni interneten a műszaki hátterét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  
 

 
20/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 
mezőőri szolgálat munkájáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Előterjesztés B.N.Ö. 2013. évi költségvetésének IV. negyedévi 
 előirányzat módosításáról 

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

Somogyi Béla polgármester: A gazdasági bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a 
napirendet, azt követően a tagok elfogadásra javasolták a Testületnek.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és 
megállapította, hogy 8 igen szavazattal 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 4/2014. (II.18.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. 
(II.22.) sz. rendelet módosításáról 

 

6. Előterjesztés B.N.Ö. 2014. évi költségvetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen felmerült az A.S.E.-val kapcsolatban egy 
kérdés, amire azóta megérdeklődte a választ és az alábbiakat ismerteti:  
Az A.S.E: bírói költségét nem Bugyi Sport Egyesület fizeti, azt az amatőr csoportban játszók 
adják össze, továbbá az utazási költségeikhez sem kapnak támogatást. Minden más jog 
megilleti őket.  
 
Józsa László képviselő: A Tájház költségvetése kapcsán úgy gondolja, hogy azokhoz az 
eseményekhez, amelyből bevétel származik, rögzíteni kell tételt is.  
Azt olvassa továbbá a költségvetésben, hogy a Bugyelláris Egyesület felé sem bevétel, sem 
kiadás nem kapcsolódik a Krumplifesztivál kapcsán. Ismertes, hogy költségek mindig vannak, 
sőt bevételek is, nem gondolja, hogy teljesen nullára ki lehet hozni a költségvetését. 
Megbízási díjat és tiszteletdíjat biztosan fog kapni egy-egy személy, ezt is be kell tervezni a 
táblákba.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Aki részt vett már a Krumplifesztivál lebonyolításában, 
az tudja, hogy a kiadás és bevételi oldala olyan, mint a Búcsúnak.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben vannak eszközök, melyeket meg kell vásárolni, azt 
be kell tervezni a költségvetésbe. Az egyesület munkája egy folyamatos szolgáltatás, vannak 
időszakok, amikor idegenek is érkeznek a rendezvényekre.  
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Józsa László képviselő: Örömmel veszi tudomásul, hogy a közszférában dolgozók munkáját 
példamutatóan elismeri a vezetőség a cafereria rendszeren keresztül. Van-e arra lehetőség, 
hogy a különböző intézményi területen dolgozók cafeteriára megállapított összegét nem 
lehetne e közelebb hozni egymáshoz. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: A különbözet 6 millió forint többletköltséget jelentene. 
Elsősorban azokat a dolgozókat szeretnék juttatásban részesíteni, ahol több éve nem történt 
bérrendezés.  
 
Somogyi Béla polgármester: A cél mindig az, hogy közel azonos jövedelemarányok 
alakuljanak ki a dolgozóknál, amit esetenként csak cafeteria juttatás keretében tudnak 
egységesebbé tenni.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Úgy tudja, korábban 8 millió forinttal szerepelt az 
egészségügyi intézmények felújítására, korszerűsítésére szánt keret, most 5 milliós tételként 
szerepel ugyanez.  

 
Somogyi Béla polgármester: Kikerült a Puskás Tivadar utcai orvosi rendelő 3 milliós tétele, 
annak felújítására nem kerül sor a 2014-es évben.   
Ismerteti, hogy a stabilitási törvényből adódóan egy határozat meghozatala is szükséges, csaj 
ezt követően fogadják el a rendeletet.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

21/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a saját 
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek összegét a költségvetési évet követő három évre az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
   Az önkormányzat saját bevételeinek összege 
   2015 évben   2016. évben  2017. évben 
   405 700 ezer Ft  435 700 ezer Ft 405 700 ezer Ft 
 

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettséget 2015-2017 években nem tervez 

 
   Határidő: 2014. február 28. 
   Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetésről szóló 
rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az 5/2014. (II.18.) sz. rendeletét 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

 

7. Akácfa utcai HÉSZ módosítás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Végéhez közeledik az Akácfa utcai terület HÉSZ módosítása, a 
tulajdonosok szeretnének lakótelkeket kialakítani az erdős részből. Most ért abba a fázisba, 
hogy a szakhatóságok jóváhagyása után a testület is elfogadhatja a módosítást.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2014. évi költségvetésről 
szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy  a képviselőtestület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag  

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta 
a 6/2014. (II.18.) Önkormányzati rendeletét a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 23/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
 

8. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Szatmári Attila jegyző: A választási törvény alapján meg kell választani a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat. A tagok 90 %-ában azok maradtak, akik a korábbi bizottságban is tagok 
voltak. A bizottságoknak delegáltakkal együtt öttagúnak kell lenni. 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

22/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2014. évi 
országgyűlési képviselő választáson közreműködő szavazatszámláló 
bizottságok tagjának megválasztja:   
Császár Kálmán, Furik Ferencné, Macsek Józsefné, Komán Györgyné, 
Paliné Rakó Szilvia, Krizsanné Horváth Zsófia,  Wirth Tibor, Gazsó 
Gáborné, Fagyalné Kapitány Szilvia, Rimné Szőke Zsuzsanna, Csiki 
Péterné, Csóli Vinczéné, Breczku József, Nyúl Béláné, Bán Pálné, 
Medgyes Éva,  Matics Lászlóné, Keresztes Lajosné, Izsákné Tokics 
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Magdolna, Tokics Józsefné, Simonné Orvavecz Ibolya, Parlaginé 
Pirityi Ildikó, Parlagi Renáta, Szűcs Sándorné, Parlagi Ágnes, Barta 
Károlyné, Nagy Szilvia, Árkocsevics Adél, Jurácsik Erika,  Bognár 
Claudia, Buzekné Szeleczki Erzsébet, Újvári Alexandra, Beke Ferenc, 
Lengyel Piroska Noémi bugyi lakosokat. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 
 

9. Tagsági viszony megerősítése a Felső-Homokhátság 
 Vidékfejlesztési Egyesületben 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Dönteni szükséges arról, hogy a település a jövőben is tagja 
kíván maradni a Dabasi Vidékfejlesztési Egyesületnek. A Vidékfejlesztés Egyesület területén 
minden település egyesületi tag kíván maradni, erről meg is kérdezték az érintetteteket. A 
Vidékfejlesztési Minisztérium újra akarja építeni az egyesületeket, illetve szeretné járásokon 
belül területileg. A dabasi járáshoz csak Vasad és Csévharaszt nem tartozik, de úgy 
döntöttek, hogy ők is ebben szeretnének maradni. Együtt szeretnék az új fejlesztési 
stratégiát összehangolni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

23/2014./02.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Önkormányzat előzetes csatlakozási 
szándékkal részt kíván venni a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020. közötti 
programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) 
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének 
előzetes elismerésében. Dönt továbbá arról, hogy az 
Egyesület tagja kíván maradni. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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10. Egyebek 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy március 22-én 
elektronikai hulladék-gyűjtés lesz a településen. Várnak minden féle használaton kívüli 
elektromos tárgyat.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 

K.m.f. 
 
 

        
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


