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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2014. március 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, 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 
 Bálint Dezsőné - Óvodavezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket 
és a megjelent vendégeket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 
megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.  
 
A polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Rácz Zsolt képviselő újabb napirend felvételét kérte:  
Kamera és sebességjelző rendszer kiépítése a településen címmel, melyet az Egyebek 
napirendi pontban szeretne megtárgyalni.  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő és a 
kiegészített napirendi pontok elfogadását, majd megállapította, hogy a Képviselőtestület 9 
igen szavazattal az alábbiak szerint egyhangúlag fogadta el: 
 
 

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

2. Óvodai csoportok felosztásának felülvizsgálata  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 

 
3. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, 

valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
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4. Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Előterjesztés a köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező 
kiemelt célok meghatározása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Előterjesztés Falugyűlés előterjesztéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Előterjesztés HÉSZ módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
9. Előterjesztés a kötvény alakulásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

10. Előterjesztés Mozgáskorlátozottak Egyesülete Ócsai szervezetének támogatási 
kérelme      
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
 

11. Várépítő pályázathoz támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
12. Területrendezési ötletpályázatokról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
13. Előterjesztés a 2014. évi választásokra a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, 

póttagjainak megválasztására 
Előadó: Szatmári Attila - jegyző 

 
14. „Furulyaszó” pályázat benyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
15. Egyebek  
Kamera és sebességjelző rendszer kiépítése a településen – Rácz Zsolt 
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Napirend tárgyalása 
 

1. 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: 
 

- Élelmiszersegély csomag szétosztásában vett részt a kolléganőkkel. Közel 250 fő 
szociálisan rászorulónak hoztak és osztottak ki csomagot. Azt tapasztalták, hogy az 
emberek nagyon várták és örültek neki. A kiosztással egy hónapos csúszás volt, már 
érdeklődtek a csomagok érkezéséről az erre jogosultak.   

- Megbeszélés volt a HYPER TEAM céggel a szervezetmegújítással kapcsolatban. Jelenleg 
a programok kiválasztása és a felmérések zajlanak.  

- Megbeszélést tartott Alsónémedi polgármesterével, Vincze Józseffel a migrációs akciók 
tapasztalatairól. Megállapították, hogy a jelenlegi ponttól nehéz tovább lépni, azt a 
jogszabályok nem teszik lehetővé. Törvényi változást nem lehet elérni a megfelelő 
hivatalokban. 

- Beszéltek a még meg nem alakult Földbizottság helyzetéről. Az Agrárkamara létrehozta 
a saját Földbizottságait, akik akkor készítenek elő döntéseket, ha a majd felállítandó 
Földbizottság nem működik, vagy nem alakul meg minden településen.   

- Újból tárgyaltak a közigazgatási határ módosításáról, amihez még nem érkezett be a 
hivatalos kérelem – de készül - azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok gazdának a 
földbirtoka esik Bugyi község közigazgatási területére.  

- Ráckevén vett részt egy ún. TDM (Turisztikai Desztinációs Managment) megbeszélésen. 
A Dabas járásban már korábban komoly viták alakultak ki Ócsa és Dabas között, hiszen 
Dabas szerette volna átvenni Ócsától a Tourinform irodavezető szerepét. A TDM 
nagyobb térséget fog össze. Korábbi vélemények szerint Pest megyében kettő is elég 
lenne, ma viszont ettől több van. Mivel a dabasi térség ezt nem hozta létre, Ráckeve 
meghívta Apajt és Bugyi községet.  

- Több megbeszélést tartottak a Görpálya és a két kültelepülési (Felsővány és 
Ürbőpuszta) játszótér projekt megvalósításában. Jövő hónapban kezdődnek a munkák 
és hónap végére be is fognak fejeződni.  

- Részt vett a Komédiás helyi színjátszósokkal Körösfőn, ahol egy nagyon színvonalas 
előadásban volt részük. Ezúton is szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját. 
 

Józsa László képviselő: Megköszöni minden támogatónak, hogy lehetővé tették a kiutazást, 
és mindenkinek azt a lelkes munkát, ami eljuttatta őket idáig.  
A TDM-mel kapcsolatban érdekes felvetésnek tartja, hogy Ráckevei csatlakozással oldják 
meg a turisztikai együttműködést, miközben a Dabas járásban lévő és egymás mellett lévő 
települések is megvalósíthatnák mindezt.  
Érdeklődik, hogy van-e valami sürgető határidő, hogy erről döntést kellene hozni, vagy létre 
lehet-e hozni a Dabas járásban is hasonló turisztikai központot?  
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Somogyi Béla polgármester: A Ráckevén működő TDM tud működni Bugyi község nélkül is, 
nincs sürgető határidő.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

24/2014./03.13./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 

 
 

2. Óvodai csoportok felosztásának felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Somogyi Béla polgármester: Az Óvodavezető megkereste a Képviselő-testületet, hogy 
vizsgálja felül a tavaly nyáron hozott döntését, miszerint szakmai szempontokat figyelembe 
véve, nehezen kivitelezhető az osztott korcsoportos óvodai nevelés. A bizottsági ülésen 
lehetősége volt a szülőknek, óvodapedagógusoknak, alsós tanároknak a lehetőségek 
megvitatására. Mindenkinek meghallgatták a szakmai érveit, de még személyesen is 
meglátogatott egy kolléganőjével más településeken óvodákat.  
A tavaly nyári döntéstől lett volna elegendő idő arra, hogy korrigálják a problémát, ami most 
sem késő, de közeledik az óvodai beíratások ideje.   
Az iskolának korábban is volt olyan kérése az óvodák felé, hogy az iskolaköteles korosztályú 
gyerekek felkészültebben érkezzenek az iskolába, ami érdekében tegyen többet az 
óvodapedagógus.  
A szakmai munkát senki nem vitatja, azt tapasztalják, hogy a törvénynek megfelelően az 
óvoda mindent megtesz a gyerekekért, amit az iskola esetében is maximálisan el tud 
mondani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a két intézmény oktatási-nevelési programja és 
előírásai között tátong az űr, nincs a kettő összhangban egymással.  
Úgy gondolja, hogy mint fenntartónak kötelessége mindent megtenni annak érdekében, 
hogy ez megoldódjon. Azt kéri mindkét intézménytől, hogy építsenek ki minél szorosabb 
szakmai kapcsolatot és tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az iskola kérése az 
óvoda felé a legnagyobb mértékben teljesüljön.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A hallottak után megállapítja, hogy a törvények nem fedik le egymást, 
nem felelnek meg az intézmények egymás iránti elvárásainak.  
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Bálint Dezsőné óvodavezető: Személyesen javasolta tavaly nyáron a részben osztott 
csoportok felállítását, mivel osztott csoport kialakítására nincs lehetőség. Kérésük továbbra 
is az, hogy vegyes csoportokkal működhessenek tovább, hiszen a gyerekek felkészítése 
ugyanúgy megtörténik, mint a részben osztott csoportok esetében.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottsági ülésen úgy tapasztalta, hogy félreértés van a 
szülőkben. A Testület nem a szakmai munkát bírálta és nem a csoportokat akarja 
szétbontani, csupán a pedagógusok felőli kérelmet próbálta továbbítani, hogy a tanköteles 
korú gyermekeket külön foglalkozás keretében rendszerességgel vegyék külön.  
 
Somogyi Béla polgármester: A csoport sikere nem a felosztáson múlik, hanem az óvónőn és 
az intézmények együttműködésen. Úgy gondolja, minden megoldást meg lehet valósítani, de 
az eredmény sikere a foglalkozásokon van.  
Mivel nem minden Képviselő ért szakmailag a nevelési munkához, csak mint fenntartónak 
kötelessége megvizsgálni a problémát és megoldást találni a kialakult helyzetre. 
A probléma megoldásának érdekében javasolja, hogy a határozat egészüljön ki azzal a 
javaslattal, hogy az intézmények kerüljenek szorosabb kapcsolatba egymással.  
 
Józsa László képviselő: Minden esetben az intézmény vezetőjének felelőssége, ha bármilyen 
megnyilatkozást tesz saját szakmáját illetően.  
Érdeklődik, hogy az egységes óvodai nevelés érdekében nem lenne létjogosultsága annak, 
hogy rögzítésre kerüljön, hogy az óvodapedagógusoknak milyen rendszerességgel kell az 
iskolaérett gyermekekkel foglalkozást tartani?  
 
Bálint Dezsőné óvodavezető: Az óvodai nevelési munkába bármikor be lehet tekinteni, vár 
minden érdeklődőt.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kiegészített 
határozati javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s 
az alábbi határozatot hozta:  
 

25/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
1. ) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyet ért a 118/2013. (VI.20.) sz. K.t. határozat 
módosításával és a határozatból törlésre kerül az alábbi 
szövegrész: 

„azzal a módosítással, hogy következő nevelési évtől 
részben osztott csoportokat szerveznek a tanköteles 
gyermekek részére annak érdekében, hogy a felkészítő 
foglalkozások külön kerüljenek megtartásra.” 

2.) Az Önkormányzat felkéri az Óvoda vezetőségét, hogy 
építsen ki rendszeres szakmai kapcsolatot a település két 
iskolájával.  

 

Felelős: Szatmári Attila jegyző 
              Bálint Dezsőné óvodavezető 
Határidő: azonnal 
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3. Előterjesztés a 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról, valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 7 nevelési 
csoport beindítását.  

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
26/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 

határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába   
2014. április hó 28 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2014. április hó 29 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2014. április hó 30 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 

írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A 
Képviselő-testület  felkéri a jegyzőt a  beiratkozásról szóló 
fenntartói közlemény közzétételére. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába a 2014/2015-
ös nevelési évben összesen 7 óvodai csoport indítható 

 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

       Bálint Dezsőné óvodavezető 
Határidő:1) pont: azonnal  
                 2) pont: 2014. szeptember 01 

 
 

4. Előterjesztés az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Azért van szükség a rendelet módosítására, mert változik a 
helyi népszavazás rendje, illetve a népszavazást kezdeményezők százalékának mértéke.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Soknak tartja a 20 %-os mértéket. Hiszen 25 %-kal már egy 
kérdést el lehet dönteni, amennyiben a választópolgárok ekkora arányban részt vesznek a 
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szavazáson. Demokratikusabb megoldás lenne, ha kevesebb százalékkal lehetne 
kezdeményezni. Bugyi településre vonatkozóan 20 % mellett legalább 800 választópolgárnak 
kell aláírni a kezdeményezést. 
 
Szatmári Attila jegyző: A korábbi rendeletből lett átemelve a 20 %-os mérték. Legmagasabb 
határnak 25 %-ot ír elő a jogszabály, legalacsonyabbnak 10 %-ot.  

 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen 1 tartózkodási szavazattal 
elfogadta azt:  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2014. (III.18.) önkormányzati 
rendelete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. 
(III.16.) sz. rendeletének módosítására 

 
 

5. Előterjesztés a köztisztviselők 2014. évi teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező kiemelt célok meghatározása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szatmári Attila jegyző: A kiemelt részekben is látszik, hogy az Önkormányzat által kiemelt 
célok meghatározása, csak egyharmad része az egyéni teljesítménykövetelménynek, ami 
három részből tevődik össze: - munkaköri meghatározás, - testület által elfogadott általános 
célú meghatározás, - kompetencia alapú feladatmegosztás, amit a törvény határoz meg.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  

 
27/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőinek 2013. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező kiemelt célokat az alábbiakban határozza 
meg: 

 
KIEMELT CÉLOK: 

 
      1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 

a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- és 
bizottsági munka teljesítése.  
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b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív 
teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre történő 
felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest Megyei 
Kormányhivatalhoz. 

c)  Az új önkormányzati törvényből, valamint egyéb jogszabályváltozásokból eredő 
önkormányzati feladat- és hatáskörök változására való felkészülés, helyi 
jogalkotási, deregulációs feladatok végrehajtásában hatékony közreműködés 
feladatok, javaslatok megtétele 

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
 

                       a) évben tartandó országgyűlési képviselő választás, európai parlamenti 
képviselők választása, önkormányzati képviselők és polgármester 
választás jogszabályban előírt hibátlan lebonyolítása   

      b) Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével 
kapcsolatos jogszabályváltozások pontos alkalmazása, helyi 
földbizottságok megalakulásával kapcsolatos jegyzői feladatok elvégzése 

               c) Szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes nyilvántartásának vezetése 
(PTR)  

              d) A termőföld adásvételével összefüggő helyi földbizottságok megalakításával, 
koordinálásával kapcsolatos jegyzői feladatok 

             f) Szociális és gyermekvédelmi ellátások egységes nyilvántartásának vezetése 
(PTR)  

  g) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok határidőre 
történő szakszerű és jogszerű ellátása. 

   g) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok 
betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések 
mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes 
jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói gyakorlat 
megismerésére, elsajátítására. 

  h) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése,  pontos 
végrehajtása és ellenőrzése. 

   i) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy  az önkormányzatnál 
meglévő  segélyezési lehetőségeket,  hozzájutásának feltételeit megismerjék. A 
döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra kerüljenek.  

  j)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését  ez 
irányú  szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel  kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb színvonalon 
tudják végezni munkájukat. 

 k)  A közterület-felügyelő  munkájának segítése a jogi lehetőségek mind teljesebb 
feltárásával a  hivatal  köztisztviselői részéről.   

 
           3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos célok 

        a)  Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     az 
európai uniós pályázatokra. 
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b) A pályázatokkal, elnyerhető források felhasználásával kapcsolatos minél több 
pályázat előkészítése és benyújtása .  

c)  A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési eljárások 
soron kívüli ügyintézése   

d) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának elősegítése,  
a folyamatos információ-áramlás biztosítása. 

e) „Az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0033 számú, „Szervezetfejlesztés Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatánál” című pályázaton elnyert támogatásból 
megvalósuló, Bugyi Nagyközség Önkormányzata működésének 
optimalizálását célzó szervezetfejlesztési feladatok ellátásához szükséges 
szakértői kapacitás beszerzése, szervezetfejlesztéshez kapcsolódó 
rendezvények szervezése, tanácsadási, elemzési, modellezési feladatok 
ellátása, tanulmányok készítése, projekt nyilvánosságának biztosítása.” 
elnevezésű ÁROP pályázat sikeres megvalósítása, lebonyolítása, elszámolása 

 
 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és pontos 

végrehajtása: 
 

                        a) Adósságkonszolidáció II ütemének lebonyolítása 
b) A 2014. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott 

feladatok költséghatékony és racionális megoldására 
c)) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő 

biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.   
d)) A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának emelésével, 

az     adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei. A  
      kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási cselekmények elindítása és  
     folyamatos figyelemmel kisérése az előirányzott adó és adóbevételek realizálása  
    érdekében  

e) Az új számviteli rendszer zökkenőmentes bevezetése az önkormányzat és az 
intézmények könyvvitelében 

f) Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a 
pályázati  támogatásokkal való elszámolás 

g) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel elő 
kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások megtartását   

h) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai támogató 
tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények gazdálkodási, pénzügyi és 
könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és intézmények között létrejött 
együttműködési megállapodás alapján  

                i)  Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi keretek  
                     takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének folyamatos  
                     ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása. 
 
            5)  Együttműködés erősítése  

 
 a) A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ illetékes tankerületével megfelelő együttműködés 
és kapcsolattartás kialakítása. 
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b) az önkormányzati feladatok ellátása terén 
                c) A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés erősítése 

és folyamatos koordinálása. 
d) A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti       

szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és tevékenységük 
fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: Egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása: 2014. március 31. 

 
 

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint nagyon szép arányban realizálódtak az 
Önkormányzat közteherbevételei.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az ügyiratok száma csökkent, mégis azt érezni, hogy sokkal 
több inproduktív munkája van a dolgozóknak. Rengeteg szabályzat elkészítését teszik 
kötelezővé, ami alapján a munkát végezni kell.   

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
28/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Szatmári Attila –jegyző  
Határidő: azonnal  

 
 

7. Előterjesztés Falugyűlés előterjesztéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen tárgyalták a napirendet, amelynek témái 
minden évben visszaköszönnek, de az időpontját a testület határozza meg. A korábban 
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bevált szokásnak megfelelően az április havi soros képviselő-testületi ülés befejezését követő 
18 órai kezdést javasolta a bizottság, azaz április 10-ét.   
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

29/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2014. április 10-én 18 
órakor Falugyűlést tart a Bessenyei György 
Művelődési Házban.  
Vitaindító napirendek: 
- tájékoztató az önkormányzati munkáról 

- folyamatban lévő pályázatok és várható 
fejlesztések 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. április 10. 

 
 

8. Előterjesztés HÉSZ módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Szatmári Attila jegyző: Az utólag becsatolt bizottsági javaslatba bele van fogalmazva az a 
bizottsági igény, ami geotechnikai vizsgálati kötelezettséget írt elő két területre.  
A felsőványi módosítással – közművesítéssel – érintett terület kettévágta a Kmg övezetet, 
melynél a kisebb területrészt a tervezők javasolták Eg övezetbe csatolni, azonban a Bizottság 
továbbra is javasolja megtartani ezt a területet is Kmg övezetnek.  
Útnyitás törlése vált szükségessé a 3604 hrsz.-ra (Módra féle telekkel érintett részen), mivel 
az kettéosztaná a területet. Az Önkormányzati területeket visszasorolja erdőövezetbe, ami 
nem önkormányzati azt meghagyja a korábbinak megfelelően lakóövezetben. 
Szükséges a belterületi határt módosítani a Bucka térségében, továbbá a Vásártér 
besorolásának módosítása is szükséges.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Van–e arra reális esély, hogy a Vásártér átminősítése hasznosítással is 
egybeköthető?  
 
Szabó Gábor László képviselő: A módosítás után egy banki hitelminősítő jobb fedezetet 
ajánl, mint a jelenlegi (mezőgazdasági) besoroláshoz.  
 
Somogyi Béla polgármester: A Hunland Trade és a Palazió Kft. területeinek átminősítésével 
nincs probléma, támogatja a tervezőiroda is.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  
 

30/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2014. (03.13.) 
Ök. határozata a Bugyi részterületeire készülő  
Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat 
módosításokra vonatkozóan. A Képviselő-testület 

 
1. dönt arról, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet 

alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 
értékelés nem szükséges; 

2. dönt arról, hogy az elkészült tervjavaslatot továbbtervezésre alkalmasnak tartja, az 
alábbi döntések figyelembevételével: 

 a) a 2-es módosításnál kéri, hogy a 5/49 és az 5/50 hrsz-ú, Lf1 építési övezetbe kerülő 
telekre vonatkozóan a HÉSZ tartalmazzon a geotechnikai vizsgálat készítési 
kötelezettséget is.  
b)  a 3. módosítási javaslat törlésre kerül,  

 c) az 5. módosítási javaslatban a tervezett szabályozási vonalak magánterületet érintő 
javaslatának korrekcióját kéri, „be nem építhető terület” alkalmazásának 
figyelembevételével 

 d) a 6. módosítási javaslatban a tervezett szabályozási vonal javaslatát elfogadja, de 
kéri a 01310/33 hrsz.-ú ingatlant érintő tervezett erdő terület- 

 
felhasználás és övezet törlését, 
 e) a 8. módosítási javaslatban a lakóterület beépítésre nem szánt terület 

visszaminősítését csak az önkormányzati tulajdonú területen támogatja, a 
fennmaradó tervezett lakóterület feltárásának újragondolását kéri, és a Tervező által 
bemutatott B változat továbbtervezését javasolja, 

3. dönt arról, hogy a Tervezet az 1. és 2. pont figyelembevétel történő kidolgozását 
követően véleményezésre bocsájtható, 

4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. - 3. pontok szerint átdolgozott 
tervezet véleményezési szakaszának kezdeményezéséről és partnerségi 
egyeztetéséről. 

 
Határidő: 8 nap 
Felelős: Város és Ház Bt.  
  Szatmári Attila - jegyző 

 

9. Előterjesztés a kötvény alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület 
fel. 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
 

31/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvény 2014. február 28. 
napjáig bemutatott pénzforgalmi 
alakulásáról készült tájékoztatót 
elfogadja. 
  
 Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

10. Előterjesztés Mozgáskorlátozottak Egyesülete Ócsai szervezetének 
támogatási kérelme 

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

Somogyi Béla polgármester: Tavaly is érkezett megkeresés az Önkormányzat felé, hogy 
támogassák a Parasportnap megrendezését. Akkor úgy döntöttek, hogy 30ezer forint 
támogatásban részesítik őket, a bizottság javaslata az, hogy ezt az összeget ebben az évben 
is ajánlják fel. 

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta:  

 
32/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 
Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete részére a 
2014. április 12-én megrendezendő XVI 
Regionális Parasportnap megrendezéséhez 
30.000.—Ft támogatást biztosít. 
 
Határidő: pontra 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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11. Várépítő pályázathoz támogatás 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Az előterjesztés az önrészt jelöli meg, amennyiben a pályázat 
nyertes lesz, az alapítványnak a megjelölt összeget átutalja az Önkormányzat.  

 
 

Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  

 
33/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközségért Közalapítvány 
részére 3.124.000 Ft. + Áfa (össz: 3.967.480 Ft.) 
támogatást biztosít, amennyiben a 2013-2014. évi 
Várépítő pályázatra benyújtott általános iskola régi 
épületén tervezett tetőlécezés, cserepezés, ereszcsatorna 
elhelyezés és homlokzati hőszigetelés pályázata nyertes 
lesz. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. július 

 
 

12. Területrendezési ötletpályázatokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismét megjelent a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázat, 
mely keretében beadásra kerülhetne újfent a Furulyaszó c. köztéri szobor. Javasolja továbbá 
e lehetőségtől függetlenül helyi ötletpályázat kiírását két köztér (Beleznay tér és Paprika 
gödör) megújítására. Amennyiben az NKA pályázat nyertes lenne, akkor a helyi pályázati díjat 
veszítenék el, ami kicsi kozckázat.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Amennyiben nem érkezik be olyan minőségű munka amit el 
lehet fogadni, akkor nem hirdetnek ki nyertest és nem adnak ki díjat. Ez még csak elvi 
döntés, nincs kötelezettsége az Önkormányzatnak.  
 
Bak Károlyné képviselő: A „Furulyaszó” c. szoborpályázat helyett felvetődött a Hegedülő 
kislány c. szobor lehetősége is. 
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Somogyi Béla polgármester: Át kell alakítani a szobor pályázatot úgy, hogy nagyobb eséllyel 
induljon.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 8 igen 1 tartózkodási szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

34/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Beleznay téren elhelyezkedő és jelenleg nem működő 
„csobogó” rekonstruálására/ új egyedi térelem kialakítására 
ötletpályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerint, továbbá:     

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Arany János u. és a Bajcsy-
Zsilinszky utca által közrezárt Trianoni Emlékművet magába foglaló 
tér („Paprikagödör”) területének rendezésére ötletpályázatot ír ki a 2. 
számú melléklet szerit.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. június 30. 

 

13. Előterjesztés a 2014. évi választásokra a szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak, póttagjainak megválasztására 

Előadó: Szatmári Attila - jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szatmári Attila jegyző: Februárban döntöttek az SZSZB tagok névsoráról, de vissza kellett 
hozni a testület elé módosításra a határozatot, mivel a tájékoztatás csak az után érkezett, 
hogy már döntöttek. A változás abban van, hogy a korábbival ellentétben, öt helyett csak 
három SZSZB tagot lehet választani, a többieket csak póttagként lehet kinevezni és 
szavazókörökbe beosztva kell megválasztani a tagokat. A szavazással együtt az erről szóló 
februári döntést hatályon kívül kell helyezni.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet  
a képviselőtestület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

35/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete  a 2014. évi 
országgyűlési képviselő választáson  közreműködő szavazatszámláló 
bizottságok tagjának megválasztja:   
1. szavazókör: Bugyi Jókai u. 11. Tagok: Császár Kálmán, Macsek Józsefné, 
Furik Ferencné 
2. szavazókör: Bugyi Beleznay tér 3. Tagok: Komán Györgyné, Paliné Rakó 
Szilvia, Krizsánné Horváth Zsófia 
3. szavazókör: Bugyi Sport u. 1. Tagok: Wirth Tibor, Szűcs Sándorné, Gazsó 
Gáborné 
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4. szavazókör: Bugyi Teleki u. 37. Tagok: Rimné Szőke Zsuzsanna, Csóli 
Vinczéné, Simonné Oravecz Ibolya 
5. szavazókör: Bugyi Széchenyi tér 13. Tagok: Breczku József, Bán Pálné, 
Medgyes Éva 
6. szavazókör: Bugyi Ürbőpuszta Tagok: Matics Lászlóné, Keresztes Lajosné, 
Újvári Alexandra 
7. szavazókör: Bugyi Felsővány-puszta Tagok: Tokics  Józsefné, Buzekné 
Szeleczki Erzsébet, Izsákné Tokics Magdolna 
Póttagok: Bognár Claudia, Lengyel Piroska, Jurácsik Erika, Nagy Szilvia, 
Parlaginé Pirityi Ildikó, Fagyalné Kapitány Szilvia, Árkocsevics Adél, Parlagi 
Ágnes, Nyúl Béláné, Bartha Károlyné 
Képviselő-testület ezen határozat elfogadásával egyidejűleg törli a 22/2014. 
(02.13.) sz. K.t. határozatot.   
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 

 

14. „Furulyaszó” pályázat benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A pályázat benyújtásakor a tavalyi összegekkel dolgoznak, 
amennyivel kevesebb lett, az a szakértői vélemény díja 48.000 forinttal.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet  a képviselőtestület 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodási szavazattal elfogadott, 
s az alábbi határozatot hozta:  

 
36/2014./03.13./sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Vizuális Művészetek Kollégiumának nyílt 
pályázati felhívására a Nemzeti Kulturális Alaphoz  
„Furulyaszó” címmel pályázatot nyújt be.  
A műalkotást Janzer Frigyes szobrászművész készíti el. 
1. A pályázat összköltsége: bruttó 7.051.895 Ft 

 A kért támogatás összege: bruttó 4.936.326 Ft. 
A pályázathoz szükséges saját forrás: 2.115.569 bruttó Ft., 
melyet az Önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosít. 
2. A pályázatban vállalt saját forrás mellett a 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja az Önkormányzat a 
műalkotáshoz kapcsolódó „csendes víztükör” üzemeléséhez 
szükséges bruttó 78.158 Ft. gépészeti kiadásokat is. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: pályázat benyújtására: 2014. március 17 
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15. Egyebek 
 

- Kamera és sebességjelző rendszer kiépítése a településen 
 
Rácz Zsolt képviselő: Sok embert utcára vitt a hír, amikor az Új utcában ismeretlen 
személyek megpróbáltak lopni az egyik ingatlantulajdonos udvarából. Ott is elhangzott 
többektől, hogy ki kellene építeni a településen a kamerarendszert, ezzel is védeni a 
település lakóit és ezzel könnyíteni a felderítési munkákat.  
Javasolja, hogy legyen napirenden a téma, próbálják meg áttekinteni az anyagi hátterét, 
tekintsenek meg más településen is ilyen kamerarendszert.   
Továbbra is gondot okoz a behajtási tilalom ideje alatt a behajtás megszegése, problémát 
okoz lakott területen a gyorshajtás, nincs változás, a buszmegállókban máig leparkolnak az 
autókkal. Még mindig megoldást lát a sebességjelző és trafipax oszlopok kihelyezésében az 
adott útszakaszon.  
 
 
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 


