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

2015. május 14-i soros ülésén 
 

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

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző 
          Pótiné Safranyik Anikó – megbízott pénzügy vezető 

Rácz Ferenc László – rendőrkapitány 
Kocsis István – rendőr-alezredes 
Novák László – Generali képviseletében 
Csahoczi Erika – Generali képviseletében 
Furik Ferencné – Családvédelmi Központ képviseletében 
Paliné Rakó Szilvia – Családvédelmi Központ 
képviseletében 
 

 
 

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.   
 
Ezt követően az Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendi pontokhoz, vagy kíván-e új napirendi pontról tárgyalni?  
Új napirendi pont felvételét senki nem kérte, ezt követően a Polgármester úr javasolja, hogy  
a meghívóban szereplő 16. napirendi pontot tegyék másodikként tárgyalandó pontként, 
mivel vendégek érkeztek a tájékoztatóhoz. Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi 
pontok elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testületi 8 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta azt: 
 

 
1. Beszámoló a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról 

Előadó: Kocsis István rendőr-alezredes 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
2. Generali tájékoztatása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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3. Beszámoló a Gyáli Kistérség Szociális és Gyermekvédelmi Központ 2014. évi 
munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

4. Beszámoló Bugyi község egészségügy helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

6. Átfogó jelentés az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásról 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

7. A 2015. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

8. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 2014. évi 
munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
9. Ajánlat ismertetése Földmérési alapadatok megvásárlására 

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

10. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Árajánlatok ismertetése klímaszerelésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
12. Széchenyi tér 10. önkormányzati lakás nyílászárók cseréjére ajánlatok ismertetése 

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

 
13. Konténer vásárlása Sportépület vizes blokk kiváltására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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14. Semmelweis naphoz támogatáskérés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

15. Újság nyomdai árajánlatok 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

16. Haszonbérleti szerződés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
17. Molnár Lajosné kérelme 

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

 
18. Egyebek 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1. Beszámoló a Dabasi Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen megbeszélték a beszámolót, 
majd elmondja, hogy az Önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata a rendőrkapitánysággal és 
az Ócsai rendőrőrssel. Ezúton is megköszönte azt a segítséget, amit a település érdekében 
tettek, mind a migrációs ellenőrzések, mind a rendőri jelenlét kapcsán, melyet a településen 
végezett teherautó behajtások kapcsán végeztek. Szeretné, ha a kialakult jó kapcsolatot a 
jövőben is meg tudnák tartani.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja 
rendőrkapitányság beszámolójáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2015.(V. 14.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dabasi 
Rendőrkapitányság 2014. évi munkájáról készített beszámolót 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Generali tájékoztatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a napirendhez megjelent Csaholczi Erikát és Novák 
László urat és kéri, hogy mondjon rövid tájékoztatást az Önkormányzat befektetett pénzéről. 
 
Novák László: Az elmúlt két hónap munkájáról az alábbi tájékoztatást tudja mondani: 
A rájuk bízott pénzt a tudásuk szerint legjobbnak ítélt rövid lejáratú állampapírba fektették, 
figyelembe véve azokat a kockázati tényezőket, melyek mostanság jelen vannak. Úgy 
gondolták, a rövid lejáratú állampapír ad plusz hozadékot a megtakarításhoz. Másfél évvel 
ezelőtt megkezdődött egy kamatcsökkentési hullám, amely a végéhez látszik közeledni. A 
megtakarítás egy része devizában van, másik része euróban, és az elmúlt két hónapban 1 %-
os hozamszintet értek el. 300 forint alatt váltották át a forintot euróba, és 304 és 308 forint 
áron értékesítették két etapban az eurót. Keresik a kockázatmentes, vagy alacsony kockázatú 
befektetések lehetőségét és azt látják, hogy leginkább devizában van lehetőség a 
kockázatmentes kötvénykamatok elérésére, ezen belül is a dollárban, mivel az amerikai 
jegybank kilátásba helyezte a kamatemelést. A jövőben is szeretnék megőrizni 
fizetőképességüket, és azt gondolja, hogy a dollár és az euró a kvalitás irányába fog menni, 
azaz körülbelül azonos árfolyamot ér el az euró. Úgy gondolja, hogy a rövid lejáratú 
állampapír-befektetés biztonságot jelent az Önkormányzatoknak, de amennyiben más 
összetételű megoldásban gondolkodik az Önkormányzat, ők arra is nyitottak.  
Úgy látja, hogy a dollár árfolyama változhat, mivel a gyengülés három hete tart, ezután ismét 
emelkedésre lehet számítani, így most ebben az irányban gondolkodnak. 270 forint körül 
már érdemes gondolkodni a vételben, és kamatozás szempontjából is jobb, mint az euró, 
nem beszélve a pozitív jövőképről a kamatok tekintetében. 
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, megköszöni, hogy eljöttek 
és tájékoztatták a Testületet az elmúlt két hónap munkájáról. 
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a Generali tájékoztatójáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

74/2015.(V. 14.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Generali Zrt. által kezelt Önkormányzat szabad pénzeszközeinek 
kezeléséről készített beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Azt vette észre, hogy a beszámoló mellékletét képező 
táblázatban két számolási hiba van. Javasolja, hogy erre majd kérdezzenek rá, mi lehet ennek 
az oka.  
A napirend tárgyalását követően megérkezett Molnár Tibor képviselő, így a testület 

létszáma 9 fő lett.  
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3. Beszámoló a Gyáli Kistérség Szociális és Gyermekvédelmi Központ  
2014. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottság megtárgyalta, hogy milyen munkát végeznek 
az ott dolgozók, de lehetősége van a Testületnek is, hogy a beszámoló alapján betekintsen a 
Szolgálat munkájába és összehasonlítsa más települések munkájával. A kötelező feladatok 
mellett egyre több feladatot vállalnak a dolgozók, amit nagyon lelkiismeretesen végeznek. 
Ezúton is szeretné megköszönni a munkájukat és további kitartást kíván.  
 
Józsa László képviselő: Megállapítható, hogy nagyon nehéz sorsú családokkal találkoznak a 
szociális területen dolgozó munkatársak, ami lelkileg is megviseli az embert, de ennek 
ellenére hosszú ideje jól működik a gyermekjóléti és családsegítő munka.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a munkájukat, a jövőben is hasonló színvonalas 
munkát kíván mindenkinek. 
 
Furikné Csókó Ildikó családvédelmi munkatárs: Örömmel tájékoztatja a Képviselőket, hogy 
az idén két nyári tábort is szerveznek a gyerekeknek, ami a nagy sikernek köszönhető. 
Igyekeznek változatos helyekre vinni a gyerekeket és olyan programokat szervezni, mellyel 
növelik a tábor színvonalát.  
 
Paliné Rakó Szilvia családvédelmi munkatárs: Egyre több idős embernél tapasztalja, hogy 
ellátatlanok, szükségük lenne a napközbeni gondozásra. 
Ezzel kapcsolatban érdeklődik, hogy mennyire távlati cél az Önkormányzat tervei között egy 
idősek otthona, mely esetben az étkeztetés és a napközbeni felügyelet megoldott lenne. 
 
Somogyi Béla polgármester: Ezzel kapcsolatban folynak megbeszélések és mennek is 
megtekinteni otthonokat, de legfontosabb célnak a biztonságos működést kell tekinteni, 
biztos alapokra kell helyezni a működtetést.  
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi 
beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
75/2015.(V. 14.) Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kertváros Szociális és Családvédelmi Központ 2014. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Beszámoló Bugyi község egészségügy helyzetéről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: Valamennyi körzet beszámolóját megtárgyalta a 
bizottság és megállapították, hogy egyik esetben sincs krízis helyzet, amely felmerülne a 
településen.  A beteglétszám az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, amit kiemelnek az 
orvosok, az a prevenció.  
A Caritas’97 Bt. részéről merült fel egy kérés, szüksége lenne egy fizikoterápiás mélyreható 
gépre, mert az ilyen típusú rendszeresen felírják a betegek részére. Ezzel növelnék a 
minőségi szolgáltatást, nem kellene Dabasra járni kezelésekre, helyben elvégezhető lenne. 
Ő már nem szeretne fejleszteni és újabb gépet vásárolni. A készülék ára kb. 400 ezer forint 
és havonta kb. 20 ember veszi igénybe. A készülék az Önkormányzat tulajdonában és 
üzemeltetésében lenne. 
Véleménye szerint a Gazdasági Bizottságnak kell részletesen ezt a vásárlási lehetőséget 
megtárgyalni még mielőtt a Testület döntést hozna.  
A bizottsági beszámolókor felmerült egy gyógytornászra is igény. Jelenleg nincs a 
településen olyan személy, aki ezt ezzel a végzettséggel rendelkezik. 

 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az egészségügyi 
helyzetről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
76/2015. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközség Egészségügyi helyzetéről szóló valamennyi 
2014. évi beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  
- Megtörtént az óvodák helyszíni ellenőrzése, amely a fenntartási időszak utolsó ellenőrzése 
volt. Két apró hiányosság volt, amit már pótoltak is, így átment az ellenőrzésen minden 
probléma nélkül.  
- Örkényen járt Bai Miklósnéval a Bugyi SE. Elnökével a Sportcsarnok terveit megtekinteni. Ez 
alapján és a Testület döntése alapján elkészültek a látványtervek és benyújtásra került a 
pályázat. 
- Összeállították –kisebb hiányosságok után- a polgárőr pályázathoz az anyagot. Május 04-e 
helyett május 07-én nyitották meg az elektronikus feltöltő felületet, és a feltöltött anyag 
elküldése előtt néhány másodperccel lezárták a pályázatot.  
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- Megbeszélés volt a forgalmi renddel kapcsolatban a Magyar Közút, a Rendőrség és az 
Önkormányzat részvételével, melynek eredményét megküldik a Magyar Közútnak és 
megpróbálnak egy kevés táblából álló, a jelenlegi körülményeket megtartó, de jobban 
szabályozott helyzetet teremteni a településen az elkerülő-út megépítéséig.  
- Lekerült a 40 km/h-ás sebességkorlátozó tábla a faluba bevezető utaktól, így jelenleg már 
50 km/h-val lehet közlekedni a belterületen.  
- Kistérségi ülés volt, ahol a tavalyi mérleg elfogadása, illetve a 2015. évi pénzügyi terv 
elfogadása volt a feladat.  
- Idősek otthonának megépítésének lehetőségével kapcsolatban volt megbeszélés a 
plébános úrral annak érdekében, hogy állítsanak fel egy olyan tervet, amellyel meg lehet 
valósítani az otthont.  
- Cegléden járt Szivósné Nagy Szilviával a pályázati lehetőségek megnyílásának időpontjait 
tárgyalták, de még semmi konkrétról nem lehet tudni. 
- Védelmi Bizottsági ülés volt Dabason, ahol a Polgármesterek elmondták mit kell tenni nagy 
viharok idején.  
- Nagy András Gábor alpolgármesterrel volt megbeszélésen a Délegyházi út építésével 
kapcsolatban, amelyhez a mai napon aláírták a szerződést és a gépek megkezdték a munkát.  
- Horváth Zoltán mérnök úrral volt tárgyalása a Sportcsarnok terveivel kapcsolatban, a 
tervezői munkáért nem kér pénzt, mert ezek már rendelkezésre álltak, de az adaptációra 
várják az árajánlatot.  
- A Dabas Rádióba kapott meghívást, ahol a település problémáiról kérdezték.  
- Hulladékgyűjtés volt az elmúlt hétvégén a település útjai mellett, ahol mintegy 130 m3 

szemetet szedtek össze.  
- Vasárnap volt a Születések hete nyitórendezvény, mely nagyon jól sikerült.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a lejárt határidejű 
határozatok elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2015. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés között végzett munkáról szóló Polgármesteri-, illetve 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Átfogó jelentés az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásról 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A törvényi előírásnak megfelelően készült a beszámoló, 
amit a bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasol. A beszámoló egységes, átfogó, jó képet 
ad a gyermekvédelmi feladatokról, melyben a grafikonok szemléletesebbé teszik az 
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adatokat. A beszámolóból kiolvashatók a gyermekekkel kapcsolatos adatok és az 
önkormányzati munka egyaránt, továbbá látható a népességmegoszlásból, hogy öregedő a 
település lakossága, nem születik elegendő gyerek, de lényeges problémák nem 
jelentkeznek.  

 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi 
feladatokról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

78/2015. (V.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Nagyközség 2014. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló beszámolóját 
elfogadja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

7. A 2015. évi kitüntető díjak adományozásának előkészítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Józsa László képviselő: A bizottság javaslata, hogy 2015. június 30-ig fogadják a kitüntető 
díjra jeleléseket azokra, akiket érdemesnek tartanak a jelölésre. Az adományozás 
lehetőségét a szokásos módon fogják a lakosságnak tájékoztatni, meghirdetik a Bugyi Körkép 
helyi újságban.  
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a kitüntető díjak 
előkészítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2015. (V. 14.) sz. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2015. évben adományozható helyi díjakra felhívást tesz 
közzé a Bugyi Körképben és a beérkezett javaslatok 
alapján – bizottsági előkészítést követően – dönt. 
Az önkormányzat a kitüntető díjak adományozására 2015. 
június 30-ig várja a lakosság javaslatait.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                          Józsa László Kulturális Bizottság elnöke  
Határidő: 2015. augusztus 20. 
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8. Beszámoló a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 
 2014. évi munkájáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendet, több pontjára 
részletesen is kitértek. Felvetődött az Értéktár Bizottság munkája és ennek kapcsán 
tájékoztatta a tagokat, hogy Pamuk Katalin bizottsági taggal voltak egy tanácskozáson, ahol 
részletes tájékoztatást kaptak azoktól, akik már nyertesei voltak ilyen típusú pályázatnak. 
Ősszel várják a pályázati kiírásokat, jó tapasztalatokat láttak, amit Bugyi településre is el tud 
képzelni.  
A Művelődési Ház és Könyvtár átköltözésével kapcsolatban elmondja, hogy ennyi év után 
elmondható, hogy a színvonalas körülmények miatt egyre több látogatója van a háznak, 
mert jól érzik benne magukat.  
 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a művelődési ház 
beszámolójáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2015.(V.14.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 2014. évi 
munkájáról készített beszámolóját elfogadja. 
 
Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9. Ajánlat ismertetése Földmérési alapadatok megvásárlására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták, az 
alapadatoknak szabott ára van, a bizottság az egyszeri konstrukciót javasolja a Testületnek.  

 
 

Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a vásárlásról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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81/2015.(V.14.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a digitális állami ingatlan-
nyilvántartási térkép adatbázisának egyszeri 
felhasználásra történő konstrukciót megvásárolja 
1.344.320 Ft+ÁFA összegben. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 

10. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 

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

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismét szükséges a KDV Megállapodást módosítani, melyet a 
bizottság elfogadásra javasol.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja módosításról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
82/2015.(V.14.) számú KT határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
vonatkozó javaslatot megvitatta és a következő határozatot hozta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „Magyarország helyi 
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése alapján a 2006. 
szeptember 19. napján alapított Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak 
szerint módosítja: 

I. 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a Martonvásár térség megnevezés alatt szereplő Felcsút község 
Önkormányzata, a Várpalota térség megnevezés alatt szereplő Várpalota város 
Önkormányzata, valamint a Várpalota térség megnevezés. Várpalota térség törlésére 
tekintettel Csór Község Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, Ősi Község 
Önkormányzata és Tés Község Önkormányzata Székesfehérvár térségébe kerül besorolásra. 
 
2. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolás Dömsöd térség megnevezés alatt kiegészül: Ócsa Város Önkormányzata 2364 
Ócsa Bajcsy Zs. u .2. képv.: Bukodi Károly polgármester, Taksony Nagyközség Önkormányzata 
2335 Taksony Fő út 85. képv.: Kreisz László polgármester 
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3.A Társulási Megállapodás IV/3. pontja első bekezdésében szereplő „90.§ (5) és (8) 
bekezdésekben,” szövegrész helyébe „90.§ (8) bekezdésben,” szövegrész lép. 

 
4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontjában szereplő „Ht. 88.§ (4) a, b, d, pontokban” 
szövegrész helyébe „Ht. 88.§ (4) bekezdés a), b) és d) pontokban” szövegrész lép. 
 
5. A Társulási Megállapodás V. fejezetének második bekezdése helyébe az alábbi 
szövegrész lép:  
„A Társulás szakágazati besorolása: 841218 Lakás- kommunális szolgáltatások igazgatása.  
A Társulás kormányzati funkció szerinti alaptevékenységei: 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások 
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051060 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok” 

 
6. A Társulási Megállapodás  V. rész V/1. a) pont első bekezdésének második mondatából 
törlésre kerül a „melyet az 1. sz. melléklet tartalmaz„ szövegrész. 
 
7. A Társulási Megállapodás V/1.c) pontjának második bekezdésének második mondatából 
törlésre kerül a „féléves és háromnegyed” szövegrész. 
 
8. A Társulási Megállapodás teljes szövegében az elnökhelyettes és elnökhelyettesek 
megnevezések helyébe alelnök és alelnökök megnevezés lép.  
 
9. A Társulási Megállapodás VII/1. pontjának első bekezdése az alábbi mondattal egészük 
ki: „Az önkormányzatok által delegált tagok felsorolását a Szervezeti és Működési Szabályzat 
tartalmazza.” 
 
10. A Társulási Megállapodás VII/1.1. a) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
„a) a Társulási Tanács elnökének, alelnökének, Operatív Tanács tagjának, Operatív 
Tanács elnökének, Felügyelő Bizottsági tagjának, Felügyelő Bizottság elnökének a 
megválasztása, visszahívása,” 
 
11. A Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:  
„o) Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt munkáltatói jogok 
(kinevezés, felmentés) gyakorlása” 
 

12. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont harmadik bekezdésének utolsó mondata 
helyébe a következő mondat lép: „A Társulás érintett tisztségviselőinek megbízatása 
határozott időre szól.”  

13. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pontjának hatodik bekezdésének utolsó mondata 
törlésre kerül. 

14. A Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdésében „A VII/1.1./ a., c., d., e., 
f., g., h., m., pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő tagok minősített 
többséggel hozott határozata szükséges.” mondat helyébe az alábbi mondat lép: „A VII/1.1. 
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a), c), d), e), f), g), h), m) és o) pontokban foglalt esetekben a Társulási Tanácsban résztvevő 
tagok minősített többséggel hozott határozata szükséges.” 
 
15. A Társulási Megállapodás VII/1.3. o) pontjából az alábbi szövegrész törlésre kerül „és 
gazdasági vezetője”. 
 
16. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi 
mondat lép: „A Projekt Iroda önálló jogi személy, az Áht. 7.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti, a 
Társulás hulladékgazdálkodási feladatinak ellátását végző költségvetési szerv.” 
 
17. A Társulási Megállapodás VII/3. pontjának harmadik bekezdésében „és a gazdasági 
vezető” szövegrész törlésre kerül. 

 
18. A Társulási Megállapodás VII/3. pont utolsó bekezdése helyébe az alábbi mondat lép: 
„A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes szabályozást a Társulás 
Tanácsa által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.” 
 
19. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának negyedik bekezdés b) pontjából „féléves és” 
szövegrész törlésre kerül. 
 

20. A Társulási Megállapodás VII/4. pontjának hatodik bekezdésében „A jelen fejezet” 
szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „A jelen VII/4. pont negyedik bekezdés”. 
 
21. A Társulási Megállapodás XI/1. pontja az alábbi második bekezdéssel egészül ki: 
„Amennyiben a beruházás jelen szerződés aláírásától számított 3 éven belül nem kezdődik 
meg, illetve az aláírástól számított 6 éven belül nem valósul meg, úgy Tagok a fent megjelölt 
határidő letelte után, ezen okból is élhetnek felmondási jogukkal.” 
 
22. A Társulási Megállapodás XI/1. pontjának harmadik bekezdésen a „továbbá a Társulás, 
mind kedvezményezett támogatásban részesült, a kötelező üzemeltetési, fenntartási 
időtartam lejártának napjáig.” szövegrész törlésre kerül. 

 
23. A Társulási Megállapodás XI/3. pont második bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép: 
„A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-
testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata 
szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is 
tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső 
költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz 
csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.” 
 
24. A Társulási Megállapodás 1. számú mellékletének megnevezése „Tagi önkormányzatok 
felsorolása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 
törvényben meghatározott időpont szerinti lakosságszámmal” 
 
25. A Társulási Megállapodás 4. számú melléklete törlésre kerül. 
 

II. 
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1. A Képviselő-testület a Társulási Megállapodást az I. pontban foglalt módosítással egységes 
szerkezetbe foglalva a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a 
határozat megküldésével értesítse a Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a Képviselő-
testület döntéséről.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. május 30. 

 

11. Árajánlatok ismertetése klímaszerelésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen tárgyaltak a klímaszerelés lehetőségéről, de 
most nem tudnak benne dönteni, mert néhány adat még pontosításra szorul. Télen nem 
használható a klíma a pára kiszíváshoz, mert a benne lévő olaj megdermed, így könnyen 
tönkremegy a berendezés. A rendelő viszont nagyon penészedik, meg kell oldani a téli 
páralecsapódás problémáját. A következő ülésen visszatérnek a napirendi pontra, addig 
pontosítanak a részletein.  
 

12. Széchenyi tér 10. önkormányzati lakás nyílászárók cseréjére ajánlatok 
ismertetése 

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

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság úgy döntött, hogy amennyiben megállapodást 
kötnek a Fazekas családdal és megtörténik Kossuth L utcai ingatlancsere az Önkormányzati 
lakással, akkor ki fogják cserélni a nyílászárókat.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ma volt kint egy másik vállalkozó és felmérte a 
nyílászárókat, Ő is fog leadni egy új ajánlatot a cserére.  
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a nyílászáról cseréjéről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

83/2015.(V.14.) számú KT határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Bugyi, Széchenyi tér 
10. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő 
lakás nyílászárók cseréjét a legalacsonyabb 
összegű ajánlattal abban az esetben végezteti el, 
amennyiben a Bugyi, Kossuth L. u. 1. (Fazekas 
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ház) szám alatti ingatlan örökösei az 
ingatlancserével egyet értenek.  

2) Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy az ingatlancserével 
kapcsolatban tárgyalást folytasson a 
tulajdonosokkal és a szerződést megkösse.  
 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 10. 

 

13. Konténer vásárlása Sportépület vizes blokk kiváltására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Amelyik vizes blokk a játszótér mellett van, azt Szőke Sándor 
adta kölcsön az Önkormányzatnak, ahelyett neki most szüksége lenne egy másik vizes 
blokkra. Úgy gondolják, hogy ez a jelenlegi megfelel a közterületre, de vesznek egyet, 
amiben egy kis iroda van és egy mosdóhelyiség, azt pedig átadják a Szőke úrnak. Jogilag a 
kölcsön kapott lesz az Önkormányzat tulajdona, amit vesznek, az pedig a Szőke úré. Voltak 
már megtekinteni egyet, és kaptak is árajánlatot rá, amit a bizottság javasol elfogadni a 
Testületnek.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a konténervásárlásról  szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

84/2015. (V. 14.) Kt. határozat 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy 
dönt, hogy a Containex GmbH. MCBS20HU03235 sz.  20 lábas 
„irodakonténer WC-fülkével, szélfogóval, szériaszám: 
020943735” árucikkre vonatkozó 1.075.000,-.Ft+ ÁFA 
ajánlatát elfogadja. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonában lévő 20' „irodakonténer WC-fülkével, 
szélfogóval, szériaszám: 020943735” elnevezésű konténert 
elcseréli a BUSPED Kft tulajdonában lévő iroda és mobil 
konténerrel, egyben a használati szerződést felbontja.  

3) Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert az 1)-2) pontban 
foglalt szerződések megkötésére.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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14. Semmelweis naphoz támogatáskérés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A Semmelweis naphoz kértek támogatást az egészségügyben 
dolgozó közalkalmazottak, akik az idén is szeretnének kirándulni, amihez az Önkormányzat 
kifizeti pl. a hajóút számlát.  

 

15. Újság nyomdai árajánlatok 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság azt javasolja, hogy a vékonyabb papírból 
készíttessék az újságot, de továbbra is a Pressmann nyomdával. Ezzel is jelentős összeget 
spórolnak meg havonta.  
 
Rácz Zsolt képviselő: El kell dönteni, hogy milyen dátumtól váltsanak, mivel nem tudják, 
hogy nem vásárolt-e be raktárra a nyomdász.  
Nagy András Gábor alpolgármester: Azt a választ kapta erre a kérdésre vonatkozóan, hogy a 
2015. évre szükséges papírt már megvásárolták, de amennyiben a Testület úgy dönt, hogy 
váltani szeretne más papírtípusra, az megoldható év közben is.  
 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Jelenleg 300.000 és 350.000.- forint 
között fizetnek havonta a nyomdai munkáért.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel kb. 20.- Ft/lap összeget tudnak spórolni újságonként a 
vékonyabb papírral, ez havonta 50.000.- forint megtakarítást jelent az Önkormányzatnak.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy 2015. július 01-től váltani kell az olcsóbb papírú 
nyomtatásra.  
 
További vélemény, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a nyomdai 
munkáról  szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015(V.14.) Kt határozat 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a 
Bugyi Körkép időszakos önkormányzati lap nyomdai 
munkálatainak elvégzésére 2015. július 01-től a Pressmann 
Nyomdaipari és Kereskedelmi Bt (Dabas Rozmaring u 22)-vel 
vállalkozási szerződést köt az alábbi tartalommal: 
Méret: A/4 
Terjedelem: 16 oldal 
Példányszám: 2000 
Szín: 4+4 
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Papírborító: 115 gr műnyomó 
Belív: 80 g ofszett 
Kötészet: Méretre vágva, irkafűzve  
Elkészítési ár: 76,60,-Ft+Áfa, 4,60+Áfa/oldal 
Nyomdai előkészítés: 1000,-Ft/oldal+Áfa/tördelés 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy a fenti 
tartalommal a szerződést megkösse. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

16. Haszonbérleti szerződés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság támogatja a haszonbérleti szerződés megkötését.  
 
Vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a  haszonbérleti szerződésről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

86/2015.(05.14.) KT.sz. határozat: 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 
Kiskunlacháza 0508/24 hrsz-ú 1497 m2 nagyságú 
külterületi ingatlant haszonbérbe adja 5 éves 
időtartamra Hegedűs Krisztián 2347 Bugyi 
Mézpázsit u. 16. szám alatti lakosnak évi 20.000.—
Ft bérleti díjért. 
2./ Az Önkormányzat felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a haszonbérleti szerződés, valamint a 
hozzákapcsolódó okiratok aláírására.  
Határidő: 30 nap 
Felelős: polgármester 

 

17. Molnár Lajosné kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Molnár Lajosnétól érkezett kérelem, aki szeretné megvásárolni 
a kertje végében húzódó kis utcarészt. Utána néztek az önkormányzati telekvégek 
értékesítésének és 2009-ben 300.- Ft/m2 áron értékesítették a kertvégeket, mellyel akkor 
nem élt minden lakos.  
Javasolja, hogy most is ezen az áron értékesítsék a kertvéget.  
 
Molnár Tibor képviselő: Jelenleg a telekalakítási vázrajz készítése folyamatban van.  
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További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a telekvég 
megvásárlásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2015./V. 14.)sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 
753/2 hrsz.-ú, 1488 m2 útból kb. 130 m² nagyságú 
„saját használatú út elnevezésű beépítetlen ingatlan” 
megnevezésű ingatlant bruttó 300Ft/m2 vételárért 
Molnár Lajosné (Bugyi Teleki u. 12.) kérelmező 
részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert az eladással összefüggő okiratok 
aláírására  
Az ingatlan megszerzéséhez szüksége költségeket a 
vevőnek kell vállalnia. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
 

18. Működési hozzájárulás LEADER Egyesület részére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tegnap délután volt a Vidékfejlesztési Egyesület ülése, emiatt 
nem tárgyalta a bizottság a napirendet. A Vidékfejlesztési Egyesület, amely 7 éve működik 
minden településről egy önkormányzat, egy vállalkozó és egy civil szervezet részvételével. Az 
Egyesület utófinanszírozással működik, melyből az következik, hogy hitelből gazdálkodik, 
melynek kamatát az MVH nem engedi elszámolni. Ezt a kamatterheket göngyölték maguk 
előtt 2008-tól. Bevételszerző tevékenységre nem volt lehetőségük, mert az MVH delegált 
feladatai miatt a szabályok összeférhetetlenség miatt tiltották.  A hétéves ciklusban 11 millió 
forintot mínuszt halmozott fel az akciócsoport, amit az év végére nullára kell hozni. Október 
01-től indul a következő tervezési időszak, és ehhez bekérte a minisztérium a feladatokhoz 
kapcsolódó anyagi igényeket.  
A felhalmozott hiány ettől függetlenül megvan, ezt az összeget év végéig ledolgozni nem 
lehet. Összehívta a polgármestereket, mi a véleményük, ha az önkormányzatokra terhelik át 
ezt az összeget. Mivel az MVH nem engedi elszámolni a kamatot, elmondható, hogy közpénz 
hiányzik a rendszerből. Ezzel a polgármesterek egyetértettek, a kérdés még az, hogy 
lakosságarányosan, vagy az elnyert projektösszegek arányában osszák szét. A két összeg 
között nem nagy a különbség, de bizonyára mindenki a kisebbet szeretné fizetni. Bugyi 
községben 167 millió forintot használtak fel a LEADER Egyesületen keresztül, összességében 
13.159.424 forint szétosztásával kell számolni, amely tartalmaz még egy egy hónapos 
működési költséget, melynek 90 %-a munkabér.  
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Az Egyesületek további működése bizonytalanságban van, még akkor is, ha az 
Önkormányzatok átvállalják a hiányt. A Bugyi településre jutó összeg 1.443.335.- forint 
hozzájárulást jelent, amely a településekre jutott projektösszegek alapján van számítva.  
 
Csizmadi László képviselő: Mivel az Egyesület utófinanszírozott, van –e garancia arra, hogy 
ez hiány a jövőben nem fog ismét felmerülni?  
 
Somogyi Béla polgármester: Eddig is képesek lett volna magukat finanszírozni, de ezután 
nem kell MVH feladatokat ellátni az Egyesületnek, így a jövőben a pénzügyes és a turisztikai 
szakember akár a Révfülöpi tábort is nyereséggel üzemeltetné, melyet most alapítvány 
üzemeltet, de egyre kevésbé alkalmas erre a feladatra. Bővíteni kell a kihasználtságát. Úgy 
gondolja, hogy turisztikai irodák üzemeltetésére is alkalmasak, melyek működtetésével a 
fenntartási költségeikhez hozzájárulhatnak.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint meg kell szavazni az 1.443 ezer forintot, 
amely a határozati javaslatban is szerepel.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben a településekre jutó összeget minden 
Önkormányzat befizeti, akkor 2015. október 31. a működésük biztosítva van.  
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a hozzájárulási összeg 
befizetéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2015(V.14.).sz.  Kt. határozat 

Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2015. május 
13-i Közgyűlésén hozott határozatával, - mely szerint 
a 2007-2015 közötti működési időszakban keletkezett 
1.443.335.-Ft, azaz egymillió-
négyszáznegyvenháromezer-háromszázharmincöt 
forint kiegészítő működési hozzájárulást nyújt.  

A kiegészítő működési hozzájárulás befizetése a 
számviteli szabályok szerint a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület által kiállított számla 
ellenében történik. 

Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

Napirenden kívül: 
 

Józsa László képviselő: Megkereste egy programszervező, hogy a Beleznay kastély és az 
Értetek Veletek épülete között területet igénybe szeretnék venni, mert terveznek egy 
kétnapos zenés műsort, melynek bevételéből kórházakat szeretnének támogatni.  
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Megkérdezte, hogy miből terveznek bevételre szert tenni, amire azt a választ kapta, hogy 
vásározókat szeretne hozni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az egy napig tartó búcsút azért tették ki faluközpontból, hogy 
ne itt szemeteljenek a vásározók. Egy kétnapos búcsú jellegű programot nem fog támogatni 
a településközpontban, nem engedélyezi a rendezvény megtartását.  
 
Molnár Tibor képviselő: Megérkezett az árajánlat az Arany János utcai bolttal szemben lévő 
parkolóra, így a Petőfi utcától a Borbély ház telekhatárig összefüggő térkövezett parkoló 
épülne meg.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ennek a megépíttetésére a költségvetésbe már 900.000.- 
forintot elkülönítettek és elképzelhető, hogy ebből a tervezett összegből meg is lehet 
valósítani.   
  
Molnár Tibor képviselő: Az anyag és a munkadíj összesen 1.320.000.- forintba kerül, melyből 
a munkadíj összegét 250.000.- forinttal támogatja.  
 
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 


