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

2014. január 29-i rendkívüli ülésén 
 

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

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

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

              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
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. 
 
A Képviselőtestület az írásban kiküldött napirendi pontokat elfogadta 8 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint: 
 
              
 

1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
2. Várpalota városának kilépési szándéka a KDVH önkormányzati társulásból 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 
 

1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának  
2014. évi költségvetéséről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Törvényi kötelezettségének tett eleget az Önkormányzat, 
amikor elkészítette a költségvetési rendelet-tervezetet, ami még nem teljes, de várja hozzá 
az észrevételeket.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Miért nem szerepel céltartalék a rendelet 10. pontjában? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: Az általános tartalékban van szerepeltetve a céltartalék, amibe 
majd csak akkor szeretnének összeget szerepeltetni, amikor látszik egy-egy pályázat önrésze, 
és amiről eldöntik, hogy feltétlenül fontos megvalósítani.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Azt látja a létszámok tekintetében, hogy a pedagógusok kikerültek, de 
van 6 fő közalkalmazott. Kik tartoznak önkormányzati munkakörbe?  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Valóban változás van a tavalyi évhez képet. A településőrök 
önkormányzati alkalmazottak voltak, de 2014-től új könyveléssel indulnak, innentől nem 
szakfeladatok vannak, hanem kormányzati funkciók. Mivel a településőrök munkájához 
agrárfejlesztési támogatás nem kapcsolódik, csak a mezőőrökéhez, ezért úgy döntöttek, 
hogy a mezőőröket a Hivatal közterületének rendbetartásához kapcsolódó szakfeladathoz 
teszik át. A bérben nincs változás, továbbra is a munkatörvény könyvének hatálya alá 
tartoznak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az intézmények költségvetésénél szerepel felhasználható jutalomkeret, 
amit végül csak a Hivatalnál talált meg 3 millió forinttal. Ezt mire kell érteni, miért csak a 
Hivatalnál szerepel feltüntetve?  
 
Szatmári Attila jegyző: A túlóra keret van meghatározva, amiről még évekkel ezelőtt 
döntöttek.  
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban arról döntöttek, hogy senkitől nem várnak el ingyen 
munkát, minden dolgozónak szeretnék kifizetni a pótmunkájukat. Ehhez került 
meghatározásra ez az összeg.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Pontosításra szorul a nyugdíjas klub kirándulásaihoz a busz támogatás 
feltétele. Úgy szerepel a rendeletben, hogy akkor kapnak támogatást, amennyiben 1000 km-
t igénybe vesznek. 
 
Somogyi Béla polgármester: Valóban eddig feltétel volt, ami benne maradt, de 
természetesen kiveszik belőle és e nélkül is megkapják a támogatást.  
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Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mit takar a betervezett 8 millió forint az 
egészségügyi intézmények korszerűsítésnél?  
 
Somogyi Béla polgármester: A Kas doktor úr orvosi épületének felújítását és az orvosi 
ügyelet épületének külső szigetelését, színezését.  
 
Mivel több hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a képviselőtestület 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 

15/2014./01.29./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet megismerte.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a költségvetés 
további átdolgozására és azt a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 
tárgyalását követően terjessze a február 13-i soros Testületi 
ülésre.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2014. február 13. 
 

2. Várpalota városának kilépési szándéka a KDVH  
önkormányzati társulásból 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: Érkezett egy megkeresés, melyben Várpalota azt kéri, hogy 
szűnjön meg a Társulás, hivatkozva a társulási megállapodás egyik pontjára. A Társulás már 
számos projektet megvalósított, Várpalotán is elkészült a rekultiváció, amiről a városnak sem 
szabad megfeledkeznie, így következmények nélkül nem tud kiválni a Társulásból. Az Uniós 
pénzekkel el kell tudni számolni a Társulásnak, így komoly anyagi következményei is vannak 
a kiválásnak. Budaörs kiválása után is folyamatban van az elszámolás, milliárdos összegnél 
tartanak. Ezért is készítették el ügyvéd által a határozati javaslatot, mert a legjobb döntést 
szeretnék elfogadtatni az Önkormányzatokkal. Várpalota kiválását engedélyezik, de 
számoljanak el anyagi kötelezettségeikkel. Annak idején a Társulás éppen azért jött létre, 
hogy a kisebb településeknek is biztonságban legyen a hulladékgazdálkodása, ne csak a 
nagyobb városoknak, ahol fajlagosan olcsóbban össze lehet gyűjteni a hulladékot. A 
határozati javaslat több pontba került megfogalmazásra, szerepel benne a Társulás 
megszűnéséről szóló elutasítás, majd folytatódik azzal, hogy nem állnak fenn azok a 
feltételek, amit Várpalota megnevez és végül annak tudomásul vétele, hogy Várpalota kiválik 
a Társulásból annak jogi feltételei szerint (6 hónapos felmondási idővel). 
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy ennek a történteknek vannak tanulságai. Ezek 
alapján elmondható, hogy van létjogosultsága olyan Társulásnak, amely Uniós támogatások 
felhasználását támogatja, de van arra is példa, hogy egy-egy Társulás létrehozása 
erőszakosan történt, súlyos anyagi terheket róva a településekre. Ez alatt azt érti, hogy egyes 
településeken megoldódott ugyan a hulladékszállítás és feldolgozás, de a szállítási díj a 
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korábbinak négyszeresére emelkedett. Arra is gondolni kell, hogy Várpalota bepereli a 
Társulást, amennyiben nem az ő elképzelései szerint történik a felbomlás.  
 
Somogyi Béla polgármester: Jó ügyvédjei vannak a Társulásnak, csak a szakmára 
törekednek, ennek megfelelően a legjobb döntést hozzák. Azt mindenki tudja, hogy a 
települések nem tudják megoldani saját hulladékproblémáját, Bugyi községben is heti 24 
tonna hulladék keletkezik. A településeknek az az érdeke, hogy Társulási szinten legyen 
megoldva a hulladék kezelése.  
 

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

16/2014./01.29./sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a 
Várpalota Város Polgármestere 2014. január 15-én kelt –nyilatkozat a Társulás 
megszűnésével kapcsolatban tárgyú – levélben foglaltakat elutasítja.  
  
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja kijelenti, hogy a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulás megszűnésének a 
Társulási Megállapodás XII. pontjában meghatározott feltételei nem állnak fenn. A 
Társulás által létrehozott egységes hulladékgazdálkodási rendszer keretében 
valósul meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a 
hulladékgazdálkodás fejlesztése. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Társulási 
Tanács 57/2013. (XI.11.) sz. határozata 2. pontjában foglaltakkal, azaz „A Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanácsának Várpalota 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által a határozata 2. pontjában 
megfogalmazott Társulásból történő kiválási szándékának bejelentését tudomásul 
veszi azzal, hogy a kiválás jogszerű időpontja megállapításánál a Társulási 
Megállapodás, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell 
figyelembe venni.” 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
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 


