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

2014. december 11-i soros ülésén 
 
Testületi ülés helye: Nagyközségi Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:   Somogyi Béla polgármester  

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

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szatmári Attila - jegyző 
  Pótiné Safranyik Anikó - pénzügyi vezető 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a decemberi soros önkormányzati ülésen 
megjelenteket.  
 
A polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából jelen van 8 fő. Rácz 
Zsolt jelezte, hogy késni fog. 
Somogyi Béla polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait, majd megkérdezi, hogy a 
napirendhez kíván-e valaki kiegészítést tenni?  
A Polgármester úr az Egyebekben szeretne két alpontot ismertetni:  

- Belvíz helyzetéről 
- Beleznay iskola köszönőlevele címmel. 

A Polgármester úr szavazásra bocsátja az ülés napirendjét a meghívó és a kiegészített 
napirendi pontok szerint és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Képviselő - Testület az 
alábbiak szerint elfogadta azt: 
 

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

 
2. Döntéshozatal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társuláshoz történő csatlakozási szándékról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
3. Előterjesztés a 2015. évi szolgáltatási díjakról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Temetőüzemeltető 2014. évi üzemeltetési beszámolója  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Előterjesztés 2015 évi költségvetési koncepció megalkotásáról 

 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Döntéshozatal év végi juttatásokról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
8. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat módosításnak elfogadásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
9.  2015. évi munkaterv 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

10.  Zafír Kft. kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Bugyelláris Egyesület működési támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
12. Művelődési Ház kérelme világítás fejlesztésre 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Ajánlat Értékpapír vásárlásra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
14. Döntéshozatal sebességkorlátozás feloldására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

15. Egyebek 
- Belvíz helyzete  

- Beleznay iskola köszönőlevele 



 4 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű  
határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Írásban készítette el a beszámolóját, melyhez várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
beszámolóról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a 
testület 
 

191/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között végzett 
munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Döntéshozatal a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Három település kíván csatlakozni a Közép-Duna 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, de jelenleg csak két településnek van lehetősége, mert 
Délegyháza nem felel meg a törvényi kötelezettségnek, a csatlakozáshoz csak később – 
januárban - lesz lehetősége. Ahhoz, hogy Taksony és Ócsa csatlakozni tudjon, mind a 168 
Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyó határozatára van szükség, így a jövőben 
már 170 Társulás fog együtt dolgozni.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Csatlakozási 
szándékról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 

192/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot 
hozza: 
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1./Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Ócsa Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség 
Önkormányzata 2015. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő 
csatlakozásához. 
Tekintettel arra, hogy a csatlakozás időpontjában új projekt előkészítése 
zajlik, amelynek költségei ezt követően fognak jelentkezni, a Képviselő-
testület nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatokra a 
Társulási Megállapodás XI/3. pont harmadik bekezdésében foglaltak 
alkalmazását. 
 
2./Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Délegyháza 
Község Önkormányzatának 2015. január 1-vel történő csatlakozásához 
hozzájárulását megadni nem tudja, mivel a csatlakozási szándékról a 
társulni kívánó önkormányzat képviselő-testületének legalább hat 
hónappal korábban kell a határozatot meghozni, Délegyháza község 
Önkormányzata Képviselő-testülete pedig erről 2014. július 2-án döntött. 
 
Határidő: KDV értesítése: 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

3. Előterjesztés a 2015. évi szolgáltatási díjakról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az előterjesztés csak három területen szól díjemelésről, amit az 
alacsony inflációval indokol. Az étkezés esetében a 3.5 %-os emelést fogadná el, amennyiben 
egyet ért vele a testület. Mivel az új rendelet szerint 2015 januárjától csökkenteni kell a 
cukor és só mennyiségét, de növelni szükséges a fehérje értéket az ételek elkészítésekor, ami 
által növekszik az előállítás költsége.  
Másik terület a gyepmesteri tevékenység, ahol díjemelés történt, de minden más 
változatlan. Ugyanaz a személy fogja végezni a munkát, csak módosítani kell a szerződést.  
 
Józsa László képviselő: A könyvtári díjak éves díját kívánja emelni a környező települések 
díjaihoz viszonyítva. Más területen nem történik változás és nem javasol más díjemelést 
sem. Az emelésről az olvasókat is megkérdezték, nem volt az olvasói körben ellenvélemény 
az emelést érintően. 16 év alatt és 70 év felett továbbra is ingyenes a beiratkozás, azt 
rendelet írja elő.  
 
Csizmadi László képviselő: Akik figyelik a híreket már hallhatták, hogy sok területen lesz 
adóemelés, az alapanyagok is többe fognak kerülni, ezért biztos benne, hogy fognak más 
területen is rendeletet módosítani év közben.   
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További hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
Zóna Kft. díjemeléséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 

193/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a Zóna Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   392,16,- Ft   579+156=735 Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  189,18,- Ft   207+  56= 263 Ft/nap 
Ált Iskola ( diák ebéd):  340,12,- Ft   484+131= 615 Ft/nap 
Szociális ebéd:   314,12,- Ft   484+131= 615 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,25 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gyepmesteri díjemelésről szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a testület. 

 
194/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a TÖVES GOLD Kft-vel gyepmesteri tevékenységről szóló 
szerződés meghosszabbításával  a következő díjak mellett: 
-havi szolgáltatás 40.000 Ft+Áfa összegben, 
-eseti megbízás 12.000 Ft+Áfa/eb összegben, 
-karanténban tartás költsége 25.000 Ft+Áfa/eb. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a 
gyepmesteri tevékenységre vonatkozó szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a könyvtárhasználati szabályzat 
módosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
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195/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
könyvtárhasználati szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

2015. január 1-jétől a beiratkozási díjak mértéke, érvényessége: 
- közép- és felsőoktatási intézmények tanulói:    400-,Ft/naptári év; 
- nyugdíjasok és pedagógusok:                               400-,Ft/naptári év; 
- felnőttek:                                                                  800-,Ft/naptári év. 

 
Mentesülnek a beiratkozási díj megfizetése alól: 

- óvodások és általános iskolások; 
- 70 éven felüliek. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szolgáltatási díj rendelet-módosításáról 
szóló tervezetet és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal:  

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 22/2014. (XII.15.) számú 
rendeletét a szolgáltatási és adójellegű képviselő-
testületi hatáskörben kivetett díjakat meghatározó 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 

4. Temetőüzemeltető 2014. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Részletes a beszámoló, jó számokat mutat, ami hiánya van a 
Bt.-nek az üzemeltetésből adódóan, azt ebben az évben sem kívánja az Önkormányzattal 
megtéríttetni. Már évekkel ezelőtt felmerült az igény urna-sírhelyekre, fel kell mérni 
mekkora erre az igény, ha szükséges ennek is helyt kell adni a temetőben.   
 
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a köztemető 
beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen szavazattal elfogadta 
a testület: 
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196/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szomorúfűz Bt. 2014. évi Bugyi köztemető üzemeltetői 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Előterjesztés 2015. évi költségvetési koncepció megalkotásáról 
 Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A koncepció a 2015. évi üzemeltetés és fejlesztések 
megfogalmazását tartalmazza, melyek számokkal is be vannak mutatva. Összeírták azokat az 
igényeket, amelyek az elmúlt években elmaradtak, de még így sem teljes körű, mivel nem 
tudtak mindent beárazni, a számok csak becsültek. Az a kérése, hogy állítsák fontossági 
sorrendbe az igényeket, úgysem tudnak mindent megvalósítani, főleg nem önerőből. A 
Kormány különféle operatív programok elkészítésén dolgozik, amit még Brüsszelben jóvá kell 
hagyatni, ezért a pályázatokról még nem lehet sokat tudni, főleg nem a sorrendet érintően. 
Az UNIO-s ciklus váltóévénél tartanak, ezért is lehet nehezen tervezni a pályázatok területén. 
Lesznek fejlesztések, amelyeket nem pályázat révén lehet megvalósítani, hanem a Kormány 
fogja támogatni különböző sorrend, vagy igény alapján. Úgy gondolja, hogy háromféle 
fontossági sorrendet kell felállítani, írjanak fel újabb igényeket, amit akár be lehet árazni.  
 
A napirend tárgyalás közben megérkezett Rácz Zsolt képviselő, így a Testület létszáma 9 fő 
lett.  
 
A sorrendnek főleg azért van jelentősége, mert egyelőre nem tudni, mit kell önerőből- és mit 
támogatásból megvalósítani. 
Az új rendszer átalakítása még nem tudni mennyiben fogja érinteni anyagilag az 
Önkormányzatot. 
 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: A segélyrendszer átalakítása 
nagymértékben fogja érinteni az Önkormányzatot, települési támogatásokat kell bevezetni, 
amely 10 millió forintos nagyságrendű tételt jelent. 2015. elején (február 28-ig) 
önkormányzati rendelet kell majd alkotni ezekre a támogatási formákra.  
 
Csizmadi László képviselő: Amint olvassa, a lista bőséges az elképzelésekről, amennyiben 
meg tudják őket valósítani, nagy eredményeket tudnak elérni. Bízik a pályázatok sikerében. 
 
További hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
2015. évi koncepcióról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület: 
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197/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2015. 
évi költségvetési koncepcióját elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az alapítvány ugyanakkora összegű támogatást kér a 
fogyatékosok részére az étkezéshez, mint az elmúlt évben.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az étkezési 
támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 

198/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 
2015. évben, a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást 
nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi 
vezető 

 

7. Döntéshozatal év végi juttatásokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Felvetődött annak lehetősége, hogy a dolgozóknak az 
ajándékcsomag helyett kultúrautalványt ajándékozzanak év végére. Úgy gondolja, hogy 
mindenhol megpróbálnak spórolni, ahol csak lehet, az ajándékcsomaggal is segíteni 
próbálnak a dolgozóknak. Mérlegelni kell, hogy a dolgozóknak mire van szüksége? A 124 
dolgozó közül csak egy szűk rétege tudná igénybe venni az utalvány nyújtotta szolgáltatást. 
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Az igaz, hogy pénzügyi tekintetben az ajándékcsomagnak kisebb az értéke, mert magas az 
adója, míg a másikat adómentesen lehet ajándékozni, de a másik támogatási formát többen 
értékelik.  
 
Németh Mihályné intézményvezető: Az a véleménye, hogy sokan örülnének az utalványnak, 
sokan pedig más támogatást részesítenek előnyben. 
 
Józsa László képviselő: Jó lenne, ha évente egyszer mindenkinek lehetősége lenne egy 
családi kirándulásra vagy színházi estre eljutni. Mindenkinek szüksége van ilyesfajta 
kikapcsolódásra is, de azt is belátja, hogy annak további anyagi vonzata van, nem csupán az 
ingyenes jegyhez jutás.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben van még idő, mérjék fel az igényeket, ki melyiket 
választaná. El kell mondani az utalvány előnyeit, aki azt választja, az másfélszeres értékűt 
kap, mint aki az ajándékcsomagot. 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Volt már lehetősége kultúra utalvánnyal 
kikapcsolódni és nem jók a tapasztalatai az elfogadóhelyeket illetően. Több hely van, ahol 
nem tudják beváltani, mint ahol igen. Ez abból adódhat, hogy a szolgáltató nem kötött erre 
szerződést, ezért nincs lehetőségük az utalványt érvényesíteni az arra jogosult vendégeknek.  
 
Csizmadi László képviselő: Egyik családtagjának van korlátlan ingyenes belépési jogosultsága 
minden kulturális vagy sportrendezvényre, de nekik sem jó a tapasztalatuk. A legtöbb helyen 
nem tudják ezt érvényesíteni, ki kell fizetni a belépőjegyet.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel előre nem írták össze az igényeket, az utalvánnyal egy 
probléma mégis van, a csomagok tartalmára már leadták a rendelést, amely 80 %-ában már 
raktáron van.  
Az utalványról szóló észrevételt jónak tartja, lényegesen nagyobb értékű ajándékot kapnának 
a dolgozók, de úgy gondolja, hogy jövő évben térjenek vissza a kultúrautalvány 
ajándékozásának lehetőségére, most az ajándékcsomagról döntsenek.  
 
További vélemény, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az ajándékcsomagról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

199/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
124 fő munkavállaló év végi személyenként 15 000,- Ft 
értékű ajándékozásával egyetért és az 1 860 000,- Ft 
kiadást a 2014. évi költségvetés terhére, valamint a 951 
762,- Ft adókötelezettséget a 2015. évi költségvetés 
terhére vállalja.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt az ajándékozás végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető  

 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
ajándékutalványról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 

200/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
58 munkavállaló év végi személyenkénti (1fő) 5.000,-,  (3 
fő) 15.000,- ill.  (54 fő) 30 000,- Ft értékű, 4 
munkavállaló év végi személyenként 50 000,- Ft értékű 
ajándékutalvány juttatásával egyetért és az 1 870 000,- 
Ft kiadást a 2014. évi költségvetés terhére, valamint a 
956 879,- Ft adókötelezettséget a 2015. évi költségvetés 
terhére vállalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt az ajándékozás végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető  

 

8. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat módosításnak elfogadásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Minden szakhatóság egyet értett a módosítással, a külön 
véleményeket beépítettek a rendeletbe és a határozatba egyaránt, amit javasolnak 
elfogadásra a Testület felé.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ 
módosításról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
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201/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § - ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ( a 
továbbiakban: Étv.)  6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Bugyi közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja: 

a) jelen határozat 1. sz. mellékletét: Bugyi Településszerkezeti Tervének módosító 
leírását,  
b) jelen határozat 2. sz. mellékletét: a Bugyi Településszerkezeti Tervének módosító 
tervlap részleteit, 
c) jelen határozat 3. sz. mellékletét: A Bugyi Településszerkezeti Terv leírás 
módosítását. 

 
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítás: 

a) a település közigazgatási területére vetített biológiai aktivitás érték növekményt + 
70,3288-t határoz meg, a határozattal elfogadott beépítésre szánt területek 
kijelölésével teljesül az Étv. 7. § (3) bekezdésében szereplő követelmény. A biológiai 
aktivitás érték növekmény a 2. sz. melléklet „1. részlet” területen differenciált 
számítással került megállapításra.   
b) a Pest Megyei Területrendezési Terv térségi területfelhasználási kategóriáiból 
igénybe vett és a továbbiakban felhasználható területek: 

Módosítások által 
igénybevett területek 

Erdőgazdálkodási 
térségből 

Mezőgazdasági 
térségből 

Vízgazdálkodási 
térségből 

Felhasználható 
terület a térségen belül 

14,82 % 
192,21 ha 

14,67 % 
1375,86 ha 

14,59 % 
34,67 ha 

Módosítás által 
igénybevett területek 
Kamrás bánya és Pasa 

tanya bővítés) 

1,3 ha 6,7 ha - 

Módosítás által 
igénybevett területek 

(Obo Bettermann Kft ipari 
telephely bővítése) 

3,54 ha 4,97 - 

Felhasználható 
terület a térségen belül 

14,44 % 
187,37 ha 

14,55 % 
1364,19 ha 

14,59 % 
34,67 ha 

 
3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő helyi 

építési szabályzatot és szabályozási terveket a  módosított Településszerkezeti 
Tervvel összhangban kell elkészíteni. 

4.  A módosítással érintett területeken a hatályos Településszerkezeti tervlap hatályát 
veszti, helyébe a jelen határozat 2. sz. melléklete szerinti részletek lépnek.  
 

Jelen határozat a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. 
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A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló 
határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. január 20. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-módosításról szóló tervezetet 
és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a 23/2014. 
(XII.12.) önkormányzati rendeletét Bugyi 
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási tervéről szóló 23/2009. (XI.24.) 
számú rendeletének módosítására 

 

9. 2015. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Minden évben munkatervet kell elfogadni a jövő évi 
kötelezőként tárgyalandó napirendi pontokról.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2015. évi 
munkatervről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

202/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. évre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

10.  Zafír Kft. kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Egy raktár konténert szeretnének elhelyezni az üzlet és a 
Hivatal épülete közé a homlokzati részre. A konténer ott kezdődne, ahol most az oldalsó 
bejárati ajtó van, azzal lenne összekötve. A konténer a hátsó részre nyúlik be, építési 
engedély nem szükséges az elhelyezéséhez.  

 



 14 

Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a konténer 
elhelyezéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 

 
203/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Baranyi Lajos, a Zafir Enteriör Kft. (6045 
Ladánybene, Rákóczi út 27/f.) kérelmét a 2347 Bugyi, 
Templom u. 3. szám alatti Pékáru mintabolt udvarában 
konténer letelepítéshez jóváhagyja. 
       
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

11.  Bugyelláris Egyesület működési támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az egyesület megindokolta a kérelmét, költsége az 
Önkormányzatnak merült fel, ezért az összeget át kell utalni részükre.  
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a 
testület. 
 

204/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Egyesület részére 60 000,- Ft vissza nem térítendő 
működési célú támogatást nyújt a kőrösfői vendégek 
vendéglátására rendezett költségek fedezetére. 
Az egyesület a támogatási összeggel 2014. december 31-ig 
elszámolni köteles. Az elszámolás a vendéglátási költségekről 
szóló számla másolatok Pénzügyi Osztály részére történő 
leadásával valósul meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt, 
Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesülettel a támogatási 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 Pótiné Safranyik Anikó megb. pénzügyi vezető 
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12.  Művelődési Ház kérelme világítás fejlesztésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Csizmadi László képviselő: A fejlesztéssel kapcsolatban azt látja problémának, hogy a 
megvalósításhoz csak egy ajánlat szerepel az előterjesztésben. Mindig több ajánlat közül 
lehet választani, amikor megvalósításról van szó.  
 
Józsa László képviselő: Már ebben az évben voltak elképzelések a kiállítási terem 
megvilágításával kapcsolatban, amit saját erőből próbáltak megvalósítani annak érdekében, 
hogy alkalmas legyen technikai szempontból is kiállítások megtartásához.  
Ekkor már kértek be ajánlatokat több helyről, majd háromtól érkezett vissza tételes 
költségvetés. Mivel ez egy speciális sínrendszert igényel forgatható, leszedhető 
lámpatestekkel, csak egy ajánlat felelt meg az elképzeléseknek mind technikailag, mind az 
árat illetően.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megjegyzi, hogy az épület egy pályázat keretében újult meg, 
amelynek vannak vállalt kötöttségei is. Nem sérti ez a világítás korszerűsítés a pályázatot? 
 
Józsa László képviselő: Ez a fejlesztés nem érinti a pályázat vállalásait. A falfelülethez nem 
nyúlnak, ezek most is szabad felületek, amihez illeszkedik a sínrendszer. 
 
Somogyi Béla polgármester: Drágának tartja az 1 millió forintos árajánlatot, úgy gondolja, 
érdemes lenne más kivitelezőt is megkeresni.  
Javasolja, hogy most ne döntsenek a korszerűsítésről, majd a januári ülésen térjenek rá 
vissza, addig kérnek újabb ajánlatokat és pontosabban munkálják ki a megvalósítást, ami 
feladatkört összekapcsolnak a Könyvtár terem világításának átszervezésével.  

 
 

Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a világítás-
korszerűsítésről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta 
a testület. 
 

205/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT világítás-
korszerűsítés 2-es, 3-as kiállító-terem és a Könyvtár terem 
vonatkozásában a 2015. januári ülésen dönt.  
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
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13.  Ajánlat Értékpapír vásárlásra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábbi ülésen már említette, hogy az Önkormányzat szabad 
pénzéhez olyan befektetési lehetőséget keresnek, ahol magasabb hozamot lehet elérni a 
jelenlegi 1 %-os kamatnál, mely a jelenlegi számlavezető banknál van. Időközben kapcsolatba 
kerültek a Hungária Zrt.-vel, aki jó referenciával rendelkezik az Alsónémedi Hivatalon át. A 
Zrt-nél a befektetési számlanyitás ingyenes volt, amit már meg is tettek, így már van egy üres 
számlája az Önkormányzatnak, amire lehet pénzt mozgatni. A cég székhelye Cegléden van, 
de már Budapesten is rendelkeznek irodával. Eredményeik megtekinthetők az interneten, 
grafikonok segítségével is bemutatva az elmúlt évek eredményeit. Az ajánlatukban szerepelt, 
hogy a számlavezetést díjmentesen szolgáltatja, továbbá a maximált utalási költség a 
társaságtól való kiutalás esetén 10.000.- forint tételtől függetlenül VIBER utalás esetén. A 
mai napon a Zrt. igazgatója tett egy ajánlatot az Önkormányzat felé, akihez 2.4 %-os 
hozammal tudják elhelyezni a megtakarításukat szeptember 16-i lejárattal. Ennél egyelőre 
nincs jobb ajánlat egyik banknál sem. Dönteni kell, hogy a Takarékszövetkezetnél 
maradjanak és parkoltassák továbbra is a fel nem használt pénzüket.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem lát garanciát arra, hogy a 2.4 %-os hozamot kifizetik az 
Önkormányzatnak. Érdemes több csatornát is letesztelni, óvatosan kell bánni a 
befektetéssel. Azt is hallani, hogy a jegybanki alapkamatot lentebb viszik. Mivel a bankok 
vannak értékesítési kényszerhelyzetben, arra kell törekedni, hogy megfelelő garanciát 
kapjanak a lekötött pénzre. Minden lehetőséget szerződésnek kell rögzíteni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mindenképpen olyan alapkezelőkkel szeretne tárgyalni, akiknek 
van már referenciája, mivel nem szakember ezen a területen. Alsónémedi már több évtizede 
befektető a Hungária Zrt.-nél, akik múlt hónapban is magas hozamot realizáltak a banknál, 
ezért van bizalma hozzájuk.  
Úgy vélekedik, hogy az alacsony hozam ellenére akkor biztosabb az Önkormányzat pénze, ha 
megosztják több bank között. Teljes biztonságban sehol nincs a pénz, de így megosztaná a 
kockázatot. 
 
További vélemény, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az értékpapír vásárlásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 
 

206/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szabad 
pénzeszközök értékpapírba való befektetéséhez c. napirendről 
a januári ülésen dönt. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 



 17 

 

14.  Döntéshozatal sebességkorlátozás feloldására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Megkereste a Magyar Közút kirendeltség-vezetője, hogy a 
közúttól azt tervezik, hogy megszűntetik a 40-es sebességkorlátozást a településen.  
Kérdezik, hogy mi a Testület véleménye erről, mivel már a kerékpár-út megépítése óta 
semmi nem indokolja a korlátozást. Az is elképzelhető, hogy csak egyes részeket jelölnek a 
korlátozással, így zónákat alakítanának ki. Amennyiben a falutáblánál van kint a 
sebességkorlátozó tábla, akkor az érvényes KRESZ szerint az egész településre vonatkozik a 
40-es sebességhatár. Meg kell vizsgálni, hogy a főutakon (állami tulajdonú utak), melyek 
állami kezelésűek, visszaállítsák-e az 50-es sebességhatárt, vagy maradjon továbbra is a 
korlátozás érvényben. Azt tudja, hogy az iskolák előtt a belső korlátozások minden esetben 
megmaradnának, a főútvonalakon viszont 50-re változna a sebesség. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Amíg az elkerülő út második szakasza nem épül meg, és az nem teszi 
lehetővé, hogy a település útjait mentesítsék a teherforgalomtól, addig semmiképp sem 
javasolja a korlátozás megszűntetését. Minden hajnalban arra ébred a falu lakossága, hogy a 
teherautósok átszelik a falut, még a 40-es sebességhatárt sem tartják be.  
 
Somogyi Béla polgármester: A felszerelt kamerákat el akarják fogadtatni a rendőrségnek 
sebességmérésre és a sebesség megszegőikkel szemben büntetésre. Véleménye szerint 
össze kell kötni a sebességkorlátozás feloldását az elkerülő-út megépítésével és a 
sebességmérők használatával. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Ezzel a feltétellel egyetért, amint ezek megvalósulnak, leszerelhetők a 
táblák a település tábláitól.  
 
 
Hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
sebességkorlátozás feloldásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület. 

 
207/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
elkerülő út II. szakaszának megépítéséig Bugyi Nagyközség 
területén nem javasolja a 40 Km/h-ás sebességkorlátozás 
feloldását, azt a jövőben is fenn kívánja tartani.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
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15. Egyebek 
 

- Belvíz helyzete 
 

Somogyi Béla polgármester: Komoly problémát jelent az őszi – téli időszakban a belvíz 
problémája. Mai napon is volt bejárás az érintett területeken, a kapcsolat rendszeres a 
vízügyi igazgatósággal, a vizet folyamatosan szivattyúzzák, rengeteg víz folyik le a 24-es 
csatornán, mégis komoly problémák jelentkeztek a mezőgazdasági területeken, és 
vadállományban egyaránt. Ma érkezett egy e-mail, melyben tájékoztatják az 
Önkormányzatot, hogy az országos vízgazdálkodási tervhez elkészültek a jelentős 
vízgazdálkodási kérdések mintaanyagai, melyek megtekinthetők a vízügyi igazgatóság 
honlapján, ahova az észrevételek 2015. május 30-ig be beküldhetők.  
Minél több észrevételt meg kell részükre küldeni, hogy a zsilipépítésre vonatkozó 
javaslatukat megvalósítsák, amivel a hajópadlót szeretnék kiváltani. A vizet szabályozni kell, 
nem elegendő nyomon követni az útját.  

 

- Beleznay iskola köszönőlevele 
 

Somogyi Béla polgármester: Felolvasta a Beleznay János iskola tagintézmény-vezetőjétől és 
Bugyi község református lelkészétől érkezett köszönőlevelet, melyben megköszönik a 
Képviselő-testületnek a 300.000.- forintos támogatást, melyet az iskola tetőszerkezetének 
javításához nyújtottak.  
 

         NAPIRENDEN KÍVÜL 
 

Németh Mihályné intézményvezető: Tegnap lett tudomása róla - miután jelezte egyik szülő-, 
hogy december 15-től Czanik-Ürbőre nem megy be a busz a gödrös út miatt. A járat több 
gyereket is érint, akik között még kicsik is vannak és csak 1.5 - 2 km-es gyaloglás után tudnak 
majd a buszhoz eljutni. Érdeklődik, hogy van-e tudomása az Önkormányzatnak a rövidített 
útvonalról? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen van, néhány nappal ezelőtt beszéltek az egyik helyi 
buszsofőrrel, aki tájékoztatta a hírről. Látja és tudja is, hogy nincs pénze a Magyar Közútnak 
javításokra, de mindenképp jelezni fogja a közút és a volán felé ezt a problémát.  
 
További napirend az ülés keretében nincs, a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést, az ülést bezárta.  
 
 

Kmf. 
 

 
                 Somogyi Béla                                                             Szatmári Attila 
                 polgármester                                                                     jegyző 


