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

2015. június 11-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, Szabó 
Gábor László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:  Szatmári Attila – jegyző 
Pótiné Safranyik Anikó – megbízott pénzügy vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Pánczél Károly – országgyűlési képviselő 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen 
van, Csizmadi László jelezte távolmaradását az ülésről.   
Ezt követően a Polgármester úr megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
valakinek kiegészíteni valója, vagy kéri-e valaki új napirendi pont tárgyalását.  
Szabó Gábor az Egyebekben szeretne Információt kérni az aszfaltos projektről, majd a 
Járdaépítés lehetőségéről szeretne beszélni és készülő törvényjavaslattal kapcsolatban 
szeretne említést tenni.  
Somogyi Béla polgármester szintén több megtárgyalandó témára szeretne kitérni az 
Egyebekben. Egyik a Központi orvosi ügyelet, majd a Településen kialakult Közlekedési 
helyzetről - melyhez vendég is érkezik, az Óvodavezetői álláshelyre időpont egyeztetésről és 
a Széchenyi téri volt iskolaépület elbontásának lehetőségéről szeretne beszélni.  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendi pont elfogadását és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt: 
 
 
 

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

2. Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 

 
3. Információbiztonsági szabályzat, osztályba sorolás készítése 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem 

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

5. Kérelem Táboroztatás támogatásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Ajánlat ismertetése szeméttelep monitoring jelentés készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Árajánlat ismertetése Településrendezési eszközök módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Egyebek 
 
- Tájékoztató urnasírhelyek létesítéséről 

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

- Információkérés az aszfaltos projektről – Szabó Gábor László képviselő 
- Járdaépítés lehetősége – Szabó Gábor László képviselő 
- Készülő törvényjavaslat – Szabó Gábor László képviselő 
- Óvodavezetői álláshelyre időpont egyeztetés - Somogyi Béla polgármester 
- Központi orvosi ügyletről - Somogyi Béla polgármester 
- Tájékoztató a településen kialakult közlekedési helyzetről - Somogyi Béla 

polgármester 
- Konzorciumi szerződés - Somogyi Béla polgármester 
- Széchenyi téri iskolaépület elbontásának lehetősége - Somogyi Béla polgármester 
 

 

NAPIRNED TÁRGYALÁSA 
 
 

1. 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: 
 

- KEHOP konferencián vett részt ahol a szennyvíztisztítóval kapcsolatban 
hangzottak el fontos információk. 

- Mai napon a Belügyminisztériumban járt, ahol az önkormányzati koordinációs 
iroda zárta azokat a hároméves projektjeit, amivel segítette a derogációban részt 
vevő önkormányzatok pályázatait. 235 ivóvízpályázatot kellett volna 
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megvalósítani a derogáció keretében, melyből 35 befejeződött, 199 félben van, a 
többihez hozzá sem fogtak. Bugyi település benne van a 35-ben, ahol be is 
fejezték.  

- Március 15-e tér parkoló térkövezését készítették elő különféle operatív 
munkával, a jövő héten kezdődik és két héten belül befejeződik. 

- Májusban DAKÖV taggyűlés volt, ahol elfogadták a mérleget. 4 milliárdos 
forgalom mellett pozitív nullával zárt a cég. Az Önkormányzatok felé a bérleti 
díjakat nem tudta a DAKÖV Kft. befizetni, csupán annyit, amennyit az ÁFA-ra be 
kellett fizetni. az országban minden szolgáltató veszteséges, az állami 
tulajdonúakat már kompenzálta az állam, az önkormányzati tulajdonúakról eddig 
megfeledkezett. A Parlamenthez petíció benyújtására készül 58 Önkormányzat az 
országgyűlési képviselőiken keresztül, mert igazságtalannak tartják a bevezetett 
közműadó és a rezsicsökkentés után, ahogy a szolgáltatókat veszteségessé teszik. 
A jövőt tekintve még rosszabb a kép, mert az idén mindenkinek fel kell 
mérettetnie a közművagyonát, ami természetesen magasabb értéket fog kihozni 
a könyv szerinti értéknél, ebből következik, hogy a bérleti díj még magasabb lesz, 
így a költségei még magasabbak lesznek.  

- Több megbeszélése volt a Sportcsarnok ügyében a tervezővel, a terveket 
sürgősen el kell végeztetni, mert úgy néz ki, hogy pozitív elbírálást kap a pályázat. 
Be kell mutatni a cégek részvételét az anyagi tehervállalásban, valamint be kell 
mutatni, hogy fognak kapcsolódni az Akadémiához a kézilabda szakosztályon 
keresztül is.  

- Szennyvíztisztító ügyben is járt konferencián, bíznak abban, hogy a közeljövőben 
kihirdetik a felhívást és az elkészített projekteket pedig pozitív elbírálásban fogják 
részesíteni.  

- Örömteli hír, hogy teljesen elkészült a Révfülöpi tábor, amihez a támogatási 
összeget és a hitelt egyaránt megkapták.  

- A Központi orvosi ügyelettel kapcsolatban tárgyalt Apaj község polgármesterével. 
Azt kezdeményezte Novák Pál, hogy lássák el közösen az orvosi ügyeletet.  
 

Józsa László képviselő: Érdeklődik a Széchenyi tér 10. lakáscsere tárgyalással 
kapcsolatban.  
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy eredménytelen volt a tárgyalás, a csere 
nem jön létre, a korábbi döntésnek megfelelően a lakást értékesíteni fogják. 
Felmerült annak a kérdése, hogy kell-e végeztetni vagyonértékelést? 
 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy hat hónapnál nem régebbi értékelésre van 
szükség. 
 
Somogyi Béla polgármester: Valójában a piac mutatja meg az árakat, de 
természetesen a törvényi előírásnak megfelelően elvégeztetik az értékelést és ezt 
követően adják el a lakást. Amennyiben értékesítik a lakást, a nyílászárókat sem 
cseréltetik ki.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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104/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló-, valamint a két ülés között végzett Polgármesteri 
beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A vagyonrendelet mellékletében van két kisebb módosítás, 
törölni szükséges két ingatlant.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást, majd 
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal a Testület elfogadta azt: 
 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 9/2015. (VI.12.) számú rendeletmódosítást Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról a  
10/2011. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosítására. 
  

 

3.  Információbiztonsági szabályzat, osztályba sorolás készítése 
Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen tárgyalták a három beérkezett ajánlatot, 
melyből a legolcsóbbat javasolja a bizottság.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Ezzel az Önkormányzat akkor eleget tesz a törvényi kötelezettségének?  
 
Szatmári Attila jegyző: Amennyiben napra késszé teszik a szabályzatot, akkor igen, eleget 
tesz.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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105/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete Bugyi 
Nagyközségi Polgármesteri Hivatal  -           az információs 
rendszer biztonsági osztályba sorolását; a szervezet tényleges 
biztonsági szintbe sorolása, rövid,és középtávú cselekvési terv 
készítése feladat elkészítésére megbízza az Integrit-IT Kft.  
(2377 Örkény, Árpád u. 10/A) céget az árajánlatban szereplő 
160.000.,-Ft+Áfa megbízási díjért.   

  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 
szerződést aláírja.  
 

  Felelős: Szatmári Attila jegyző 
  Határidő: 15 nap 

 
 

4. Önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Józsa Istvánné megkereste az Önkormányzatot, hogy szeretné 
megvásárolni a Sári utca – Teleki utca kereszteződésében lévő ingatlana mellett 
önkormányzati ingatlanból egy sávot, kiegészíteni azzal a sajátját. 
A bizottság javaslata az, hogy nem adja el, hanem helyette az Önkormányzat vásárolja meg 
az Ő ingatlanát az általa javasolt maximum 1000.- Ft/m2-es áron.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

106/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
tulajdonában lévő 2303/98 hrsz.-ú ingatlanból – 
mellékelt térképen megjelölt - kb:200 m2 területre 
vonatkozóan Józsa Istvánné Kossuth L u. 135 szám alatti 
lakos árajánlatát nem fogadja el, de felajánlja Józsa 
Istvánnénak, hogy a tulajdonát képező 1311 Hrsz.-ú 
terület max. 1000.-Ft/m2-es áron történő megvásárlását.  
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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5. Kérelem Táboroztatás támogatásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tavaly is kaptak az Önkormányzattól 30.000.- forintot 
gyerekenként, az idén is kértek támogatást, de most a táboroztatás költsége 100.000.- forint. 
A bizottság összesen 80.000.- forintot javasol a költségekhez és úgy gondolják, hogy a szülők 
is vállaljanak minden esetben részt a költségből.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

107/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 80.000.- 
Ft támogatást nyújt az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedző Kör 
Birkózó Szakosztály részére (Kosovics Ádám és Kosovics Márton) 
birkózók nyári edzőtáborának finanszírozása céljára.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
támogatási szerződést aláírja.  

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 

 

6. Ajánlat ismertetése szeméttelep monitoring jelentés készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Árajánlatokat tárgyalt a bizottság a hulladéklerakó monitoring 
feladatainak ellátására, amely során a vízminőség- és a gázok vizsgálata lesz a feladatuk. A 
bizottság az EDiCon Kft.-t javasolja erre a munkára.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

108/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bugyi 
közigazgatási területén lévő nem veszélyes hulladéklerakó telep 
rekultivációja utógondozási, monitoring feladatainak ellátására 
megbízza az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.-t (1122 
Budapest, Határőr u. 39) céget az árajánlatban szereplő 261.000,-Ft+Áfa 
megbízási díjért.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést 
aláírja. 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 
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7.  Árajánlat ismertetése Településrendezési eszközök módosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A múlt ülésen pontosították a feladatokat a Város és Ház Bt. 
mérnöki iroda részére, ez alapján tudta elkészíteni az árajánlatát. Ezt tudják szétosztani a 
módosításban résztvevő cégek között.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

109/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Bugyi Nagyközség Településrendezési terv 
módosítására és a módosítások egységesítésére szerződést 
köt a Város és Ház Bt.-vel 1.130.000.-Ft + ÁFA áron.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 

 

8. Egyebek 
- Tájékoztató urnasírhelyek létesítéséről 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Láthatók a képeken az urnasírhelyek és tárgyaltak a temető 
üzemeltetőjével is ez ügyben, majd megkéri az Alpolgármestert, hogy röviden tájékoztassa a 
Képviselőket a tárgyalásról.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Szeretnének megrendelni egy négyes alakú keszon 
urnafalat, valamint egy tíz fő parcellás urnasírhelyet. Mielőtt elkészülne, pontosítják a helyét. 
Más településeken jól bevált ez a temetkezési forma, úgy néz ki, igény jelentkezik rá Bugyi 
településen is.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
110/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az üzemeltető felajánlásával megrendel 1 db 
urnafalat és 1 db 10 fős parcellás urnasírhelyet.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 15. 
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Szabó Gábor László képviselő: Arról  értesült, hogy a UPS-nek lejárt a koncessziós 
szerződése, és a T-Systems húzza ki az optikai szálakat Bugyi településen.  
Kérdése, hogy mit lehet tudni a bontásról és mit a kiépítésről? 
 
Somogyi Béla polgármester: Csupán annyi információja van, hogy a T-Systems még 
decemberben megkérte a közútkezelői hozzájárulást az Önkormányzattól. A munkák 
megkezdéséről még nem tájékoztatottak senkit. Látta, hogy Alsónémedin dolgoznak, de 
Ócsán, Inárcson és Kakucson már végeztek a munkálatokkal. A villanyoszlopokra építik ki 
légvezetékkel, de az ő feladatuk nem vonatkozik a régi elbontására.  
 

 

- Információkérés az aszfaltos projektről – Szabó Gábor László képviselő 
 

Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy az aszfaltos projektről lehet-e tudni valamit?  
 
Somogyi Béla polgármester: Abból áll a projekt, hogy felújítják az Ürbői úti és a Felsőványi 
(Állami tulajdonú) bejárót, az Új utca végét fogják aszfaltozni, továbbá az ABC parkolót 
térkővel fogják leburkolni. A Béke közre elkészültek a tervek, de oda még be kell építeni egy 
közművet. A számítások megtörténtek, de konkrét lépés még nem történt az ügyben, az idei 
évben meg szeretnék valósítani a felújításokat. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy vegyék be a tervek közé a Kölcsey utca 
és az Deák Ferenc utca közötti részt, mert nagyon kátyús.  
 

- Járdaépítés lehetősége – Szabó Gábor László képviselő 
 

Szabó Gábor László képviselő: Több lakos részéről történt megkeresés után úgy gondolja, 
hogy kötelessége továbbítani a Testület felé azt a kérdést, hogy a főbb útvonalak mentén 
lévő járdákat nem kívánja-e az Önkormányzat saját költségén felújítani. Jelenti ez a Teleki 
utca bal oldalát és a Kossuth L. utca jobb oldali járdáit. Ott is lakossági igény van a jó 
minőségű járdára, ahol a másik oldalon kiépített gyalogjárda és kerékpárút van.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ha van egy bevált rendelet, amely szerint az Önkormányzat 
adja a térkövet és a munkadíjat fizeti a lakos, akkor felmerül az a kérdés, hogy van-e 
jogosultsága annak, hogy az Önkormányzat csináltassa meg az összefüggő járdát. 
Figyelemmel kell lenni azokra, akik saját költségükön építtették meg korábban a járdákat, 
hiszen joggal mondhatják, hogy ez a megoldás nem igazságos és be fog fejeződni a lakosság 
tehervállalása a járdaépítést érintően.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem gondolja, hogy ezt az Önkormányzatnak fel kellene vállalnia. A 
megszervezéssel mindenképpen egyet ért, de a megépíttetéssel nem.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Gondolni kell a közös felelősségvállalásra is, mivel inkább 
idősebb emberek élnek ezek mentén a járdák mentén, így baleset éri őket.  
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Molnár Tibor képviselő: A járdaépítést nem lehet úgy megszervezni, mint az útaszfaltozást? 
Részletfizetéssel minden ingatlantulajdonos kifizeti a rá jutó részt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint ez a megoldás látszik a legjobbnak, a 
lakosságnak is részt kell vállalni az anyagiakból, viszont figyelembe kell venni, hogy az utak 
aszfaltozásakor is sok családnak nehézséget okozott a részletfizetés. Úgy gondolja, most nem 
kellene ismét terhet róni a lakosokra, mivel egy 20 méteres járdaszakasz költsége elérheti a 
100.000.- forintos összeget.  
A felvetés jó, de legyen az egy feladat, hogy találják meg a legjobb megoldást, mindenki 
gondolkodjon melyek azok azt utcák ahol sürgős lenne a felújítás.  

 
 

- Készülő törvényjavaslat – Szabó Gábor László képviselő 
 
 

Szabó Gábor László képviselő: Azt hallotta, hogy készül egy törvényjavaslat arra 
vonatkozóan, hogy az Önkormányzatok pénze ne legyen alapkezelőnél elhelyezhető. A 
jövőben meg kell majd vizsgálni annak lehetőségét, hogy tudnak veszteség nélkül kiszállni az 
alapkezelőtől korábban, mint amikor már kötelező lesz. 
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen nem akkor szállnak ki, amikor kötelező lesz, és 
egyébként is azt a döntést hozta a Testület, hogy kb. fél éves időtartamra köti le a szabad 
pénzét. Azt is megjegyzi, hogy a Testület felelősséggel gondolta át, hogy a megtakarítását 
mibe fektesse, hogy ne 1 %-os kamattal legyen lekötve.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Természetesen erre fel kell készülni, de azt is tudja, hogy ezt a törvényt 
csak akkor tudják módosítani, ha a Magyar Államkincstárnál is elhelyezhető lesz az 
Önkormányzatok pénze, viszont jelenleg erre nincs lehetőség.  

 
Somogyi Béla polgármester: A legjobb megoldást fogják hozni az Önkormányzatnak még 
mielőtt a törvénymódosítás megjelenne.  
 
 

- Óvodavezetői álláshelyre időpont egyeztetés - Somogyi Béla 
polgármester 

 
 
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy a szakmai bizottság megtárgyalta a pályázatot, az 
értékelést megküldte az Önkormányzatnak, melyben mindent rendben találtak, szakmailag 
minden rendben van a pályázattal, javasolják a pályázót az álláshelyre. Dönteni még nem 
lehet, mert a pályázó a vezetői szakvizsgáját június 12-én szerzi meg, így csak ezt követően 
tudnak dönteni.  Erre a rendkívüli ülésre június végén lesz szükség. 
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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111/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az óvodavezetői álláshelyre érkezett pályázatot 
egy júniusban megtartásra kerülő rendkívüli ülés keretében 
tárgyalja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
- Központi orvosi ügyletről - Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Várja a véleményeket a központi orvosi ügyelet kapcsán, mit 
szólnak, ha az ügyeletet két településen látná el a szolgáltató. Korábban már tárgyaltak róla, 
akkor elutasították, most ismét megkereste Apaj község polgármestere, a közös 
feladatellátással kapcsolatban. Csak akkor tudja elképzelni, ha semmi hátránnyal nem jár a 
községre nézve. Természetesen anyagi hozzájárulást fizetnek érte, ami Bugyi község anyagi 
kötelezettségét csökkentené. Megkérdezett egy orvost a feladatellátásról, aki azt mondta, 
hogy az esetszámokat tekintve el tudják látni mindkét települést.  
Azt is megvizsgálták, hogy abban az esetben, amikor a kültelepülésen van az orvos, legalább 
annyi időt vesz igénybe visszaérni Bugyira, mintha Apajon lenne. Naponta maximum három 
és öt esetszám közötti ellátást végeznek, ami hétvégente sem több öt-hétnél.  
Kérték Apaj polgármesterét, hogy ők is adják meg az ő esetszámaikat, ahol jelenleg szintén a 
Morrowmedical látja el az ügyeletet. A közös feladatellátásnak akkor van értelme, ha Bugyi 
községről nézve észre sem lehet venni, hogy két településen végzi azt az ügyelet.  
A környéken nincs település, aki egyedül látná el az ügyeleti szolgáltatást. Ennek komoly 
anyagi vonzata van, havonta 1.7 millió forintba kerül az Önkormányzatnak.  
 
Józsa László képviselő: Mennyi a menetideje, hogy az esetkocsi kiérjen egy Apaji címre?  
 
Rácz Zsolt képviselő: 20 perc, nem lehet több.  
 
Somogyi Béla polgármester: Novák Pál polgármester arra kíváncsi, hogy mennyire elutasító, 
vagy esetleg támogató a Testület véleménye a témában, mert szívesen eljönnek és adnak 
információt az ügyelettel összefüggő adataikról. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem elutasítóak, de valóban látni és hallani szeretnék a pontosabb 
esetszámokat.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mennyi lakosa van Apajnak? 
 
Szatmári Attila jegyző: 1230 fő és ami még előnye, hogy nincsenek tanyás részei, összefüggő 
településrész.  

 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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112/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Somogyi Béla polgármester és Szatmári Attila 
jegyző a központi orvosi ügylet közös feladatellátásával 
kapcsolatban Apaj község polgármesterével további 
megbeszélést folytatnak.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
- Településen kialakult közlekedési helyzetről - Somogyi Béla 

polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Üdvözli Pánczél Károly országgyűlési képviselőt, aki a 
közlekedési helyzetről szóló napirendhez érkezett.  
Röviden ismerteti a település forgalmi helyzetét: 

Az építőiparral kapcsolatos tevékenység folyik a település környezetében, ebből 
adódóan jelentős az átmenő teherautó-forgalom. Az előző önkormányzat is sokat tett 
azért, hogy az elkerülő-út megépüljön, de különböző akadályok nem tették ezt 
lehetővé. Emiatt a lakosság részéről már több megnyilvánulás is volt, történtek 
lakossági szervezkedések, tüntetések, hogy megakadályozzák a teherautók 
behajtását. Az elkerülő-út ügyében több intézkedés történt, voltak az 
Önkormányzatnak engedélyes tervei és már elkészültek a kiviteli tervek is, de a déli 
szakaszt, a természetvédők megakadályozták, hogy megépüljön. Az Önkormányzat 
már a Legfelsőbb Bíróságon veszítette el a pert Természetvédelmi Hatósággal 
szemben, így a terveket kidobhatták. Ezt követően az Északi szakasz megépítésében 
gondolkodott az Önkormányzat, amit nemrégiben sikerült megvalósítani, de ezzel 
még nem oldódott meg a település problémája, három főbb útvonalon ugyanúgy 
közlekedhetnek a teherautók. Arról van tudomásuk, hogy a jelenlegi uniós ciklusban 
nincs tervezve utak aszfaltozására keret. Annak ellenére, hogy korábban a kiviteli 
tervek a NIF nevére elkészültek, még az engedélyes terveket is hajlandó lenne az 
Önkormányzat saját költségén elvégeztetni annak érdekében, hogy megépülhessen 
az út. Műszakilag indokolatlan a II. szakasz megépülésének elutasítása, mivel az I. 
szakasz még nem oldja meg a község útjainak tehermentesítését.  
A növekvő forgalom miatt úgy döntöttek, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésének 
segítségével feljelentik azokat a sofőröket, akik nem tartják be a forgalmi szabályokat. 
Ezt követően a rendőrség minden nap ellenőrizte a forgalmat, amely következménye 
az lett, hogy konfliktusba került az Önkormányzat, a Magyar Közút, a Rendőrség, a 
helyi vállalkozók és fuvarozók. Több megoldást kipróbáltak, de egyik sem jó. Egyetlen 
megoldás, az elkerülő-út megépítése, melyet kb. 2milliárd forintból meg lehetne 
valósítani.  
Azért hívták meg Pánczél urat, hogy segítséget kérjenek rajta keresztül a Kormánytól.  

 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő: Köszönt minden megjelentet az ülésen.  
Érdeklődik, hogy mely szabályokat nem tartanak be a teherautó sofőrök?  
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Somogyi Béla polgármester: Legalapvetőbb szabály, hogy időkorlát van a településen, 
amikor nem lenne szabad behajtani, de ezt nem tartják be. Amikor a rendőrség kivonul a 
településre, akkor a bevezető utak szélén állnak le és összegyűlik 50-60 db autó várakozva az 
időkorlát lejártára. Elenyésző számban a Kossuth Lajos utcára és a Bajcsy-Zs. utcába is 
behajtanak, amely mentesített a teherautó-forgalomtól. A szabályok a lakosságot védik a 
forgalommal szemben.  
 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő: A probléma ismerős számára, hiszen egyik 
demonstráció alkalmával találkoztak a településen és tudja, hogy ez probléma sokrétűbb. Azt 
is tudja, hogy a gazdasági válság befejeztével ismét fellendül az építőipar és ez még nagyobb 
terhet ró a településen élőkre. A problémát meg kell oldani, amelyet valóban a II. szakasz 
megépítésével tud elképzelni. Az új uniós ciklusban nem nagyon szántak pénzt útfelújításra, 
továbbá a Közép-Magyarországi Régió 10-ed annyi pénzre számíthat, mint eddig. 
Mindenképp tovább viszi az ügyet a Miniszterhez, Magyar Közúthoz, és a NIF-hez egyaránt. 
Amennyiben az Önkormányzat saját költségén vállalja elkészíttetni a kiviteli terveket, az 
mindenképp pozitív.  
  
Rácz Zsolt képviselő: Az elmúlt időszak semmi másról nem szólt, csak arról, hogy próbáljanak 
kompromisszumot kötni a fuvarozási vállalkozókkal, a bányavállalkozókkal, a NIF-fel, a 
Rendőrséggel és a lakossággal. A kialakult helyzetet már senki nem tudja hosszú távon 
elviselni, minden oldalról nyomás nehezedik az érintettekre, megoldást kell találni a 
problémára. Csak az elkerülő út II. szakaszának megépítésével oldódna meg mindenki 
problémája. A település központjának főútvonala mentén található két iskola, az ebédlő, 
posta, takarékszövetkezet, amelyen áthajtanak a teherautók, és még csoda, hogy eddig nem 
történt súlyos baleset.  
 
Pánczél Károly országgyűlési képviselő: Első körben a NIF-hez fog fordulni, ahol elmondja, 
hogy készült már engedélyes terv az út megépítésére, indítványozni fogja, hogy kerüljön újra 
elő és végezzenek számításokat arra irányulóan, hogy az a közeljövőben megépülhessen.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni, hogy eljött a Testületi ülésre és azt is, hogy az 
Önkormányzat segítségére lesz az elkerülő-út megvalósításához.  

 
 

- Konzorciumi szerződés - Somogyi Béla polgármester 
 

Somogyi Béla polgármester: Fontos változás van a szennyvíz-tisztító projekttel kapcsolatban. 
Megszűnt a pályáztatása, létrehozták két évvel ezelőtt a Nemzeti Fejlesztési Programirodát, 
aminek feladata, hogy az Önkormányzatok helyett elvégezzék a pályáztatást, és vezessék a 
közbeszerzési eljárást, megvalósítsák a projektmenedzsmentet és elvégezzék az ellenőrzést. 
Mindent egy kézben tartanak. Ennek érdekében meg kell kötni egy konzorciumi szerződést a 
Testület jóváhagyásával. A megállapodás tartalma elolvasható a Portálon, mely a 
jegyzőkönyv melléklete lesz.  
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
113/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást köt 
támogatási kérelem benyújtására a Nemzeti Fejlesztési 
Programiroda Nonprofit Kft.-vel. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 

 
- Széchenyi téri iskolaépület elbontásának lehetősége - Somogyi Béla 

polgármester 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Megtekintette egy építési vállalkozó a Széchenyi téren a volt 
iskolaépületet és azt mondta, ha nincs semmi konkrét szándéka vele az Önkormányzatnak, 
akkor le kell bontani és újat kell építeni a helyére. Ugyanaz a sors vár rá, mint a volt Bölcsőde 
épületére, lebontassák.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

114/2015. (VI.11.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy több hasznosítási lehetőséget megvizsgálva a 
Széchenyi téri épületet (volt iskolaépületet) lebontatja, mert a 
jelenlegi állapotában értékesíthetetlen és használhatatlan.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos. 

 
 
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 


