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

2016. december 08-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 
Szivósné Nagy Szilvai – igazgatási csoportvezető 
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
képviselőből mind a 9 fő jelen van.   
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendi 
pontokhoz, kéri-e valaki új napirend tárgyalását.  
Somogyi Béla polgármester úr jelzi, hogy a meghívóban meghirdetett 8. napirendet - a 
Kossuth u 17. ingatlanba riasztórendszer telepítése címmel - javasolja levételre, mert még 
mindig nem érkezett meg egy várt árajánlat a riasztórendszer kiépítésére. Ezt követően 
szavazásra bocsátja a soros ülés napirendi pontjait és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a 
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. Javaslat Bugyi Nagyközség Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő megállapodás elfogadásáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
3. Előterjesztés a 2015. évi szolgáltatási díjakról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Temetőüzemeltető 2016. évi beszámolója  

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

 
 

5. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Tájékoztató helyi piac kialakítási költségeiről  

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

 
7. Kossuth 28 üzlethelyiségek bérleti kérelme   

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

 
8. Döntéshozatal év végi juttatásokról  

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

 
9. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 

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

 
10. Támogatási kérelem Református iskolabusz fenntartásához   

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

 
11. Dabas és Környéke Mentőkocsi támogatási kérelme  

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

 
12. Mezőőrök hőkamera vásárlási kérelme  

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

 
13. 2016-2021 időszakra szóló Bugyi Nagyközség környezetvédelmi program 

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

 
14. HÉSZ módosítás végleges dokumentumainak jóváhagyása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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15. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

16. Bölcsőde feltételes közbeszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
17.  A 2017. évi munkaterv 

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

 
18. Helyi adóról szóló rendelet módosítása  

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

 
19. Egyebek 

- Ürbői út melletti tuskózási munkákból eredő többletköltség elfogadása 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  
  

- Minden hét csütörtökön koordinációs értekezletet tartanak a Sportcsarnok 
építésével kapcsolatban. 

- Az elmúlt egy hónapban az Ürbői út építése folyt, amit minden héten legalább 
két alkalommal megtekintettek. Már csak földmunkák vannak hátra.  

- Közbeszerzési tanácsadóval tárgyaltak a Bölcsőde közbeszerzésével 
kapcsolatban. 

- Személyes megbeszélése volt Janzer Frigyessel az ’56-os emlékművel 
kapcsolatban, mivel a március 31-i határidőre kritikus volt a megvalósulása. 
Olyan megoldást találtak, ami megkönnyíti a munkát és teljesíthető a határidő. 

- Az elkerülő út II. szakaszát bonyolítják Mürschberger Lajos tervezővel, továbbá 
a másik projekt a Bajcsy utca – Temető közötti kerékpár-út szakaszának 
tervezésével kapcsolatos apróbb hibákat beszélték át. 

- NAV ellenőrzésen volt a Felső-Homok Hátság Vidékfejlesztési Egyesülettel, 
mindent rendben találtak.  

- Évzáró vacsorán vett részt a Gyuró Team Sport Egyesületnél, melyben csak két 
helyi lakos sportol, de a csapat összetartó és komoly munkát végez. 

- DAKÖV-nek volt két ülése, melyen felügyelő bizottsági tagságra jelölésről 
szavaztak, továbbá a vezető beszámolt az első kilenc hónap eredményéről. 
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Megállapították, hogy a 2016-os évet pozitív nullával zárják. 343 millió forint 
közműadót kellett befizetniük, melyet igazságtalannak tart. Készült egy törvényi 
felülvizsgálat, de lekerült napirendről. A jövő évi tervet elfogadták, a 
felügyelőbizottságot öt fővel megválasztották.  

- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulási ülésen vett részt a Jegyző 
úrral, ahol ismertették, hogy a hulladékszállítást átalakítja az Energiahivatal. A 
Duna-Tisza között lévő településekről nem oda fogják szállítani a hulladékot, 
ahova eddig, praktikus okokból a Duna-Tisza között keresnek neki lerakóhelyet. 
Ez jogi problémákat vet fel, de azokat meg fogják oldani.  

- Megbeszélésen voltak a Jegyző úrral a délegyházi Széchenyi telep átadásával 
kapcsolatban. Két éve húzódik az ügy, már csak egy ingatlannal van probléma, 
így májusra tűzték ki a következő tárgyalás időpontját.  

- Pályázatot szeretnének beadni és annak keretében szeretnék leaszfaltoztatni a 
Délegyházára vezető önkormányzati utat, melynek az alapját már elkészítették. 
Bugyi 900 méter hosszan, a másik végéről pedig Délegyháza fogja a munkákat 
elvégeztetni, ami Délegyháza tulajdona. Így közös összefogással megvalósítható 
az út végleges állapota.  

- Tegnap tartották a jó hangulatú partnertalálkozót a Forster csárdában. 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

186/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a két ülés között végzett munkáról szóló 
Polgármesteri-, valamint lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 

2. Javaslat Bugyi Nagyközség Önkormányzata által működtetett 
köznevelési intézmény állami működtetésbe vételével összefüggő 

megállapodás elfogadásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Monori 
Tankerülete még a tegnapi napon is adatmódosítást küldött az iskola működtetésbe 
vételével kapcsolatban. A megállapodás aláírására holnap kerül sor.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint több lényeges kérdés nincs tisztázva a vagyonnal és 
az ingatlan további sorsával kapcsolatban.  
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Somogyi Béla polgármester: Azért nem tartalmaz mindenre kiterjedő részletet a 
megállapodás, mert nem a tulajdon kerül átadásra, hanem vagyonkezelői szerződést írnak 
alá, ez azt jelenti, hogy a tulajdonjog az Önkormányzatnál marad.  
 
Józsa László képviselő: A központosítás ezen céljával sem ért egyet, úgy gondolja, hogy a 
következő időszakban még inkább az Önkormányzat segítségére fog szorulni az iskola. 
 
Somogyi Béla polgármester: A problémát eddig is megoldották, ezután is igyekeznek 
orvosolni. A véleménye az, hogy a helyben született problémákat helyben a legegyszerűbb 
kezelni.  
 
Csizmadi László képviselő: A pedagógusok eddig mindig jelezték a problémát, bízik benne, 
hogy ez a jövőben is így marad.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nem tudja elfogadni a megállapodást, nem ért vele egyet, ezért nem 
fogja megszavazni sem. 
 
Németh Mihályné intézményvezető: Azt az információt kapta, ha nem írja alá az 
Önkormányzat a megállapodást, akkor is állami működésbe kerül az intézmény. Amennyiben 
a jövőben problémája lesz, el fogja mondani, mert bízik az önkormányzat segítségében.  
Nekik már kellett költségvetést készíteni, ami alapján megkapják az tankerületek a pénzt. A 
konkrét megállapodások csak ezután következnek. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az is felmerült a bizottsági ülésen, hogy a Tornacsarnok 
használata mennyire lesz szabályozva. A pedagógusok ismerik a testület döntését a 
Sportcsarnok használatával kapcsolatban, nem gondolja, hogy a KLIK ezzel ellentétes 
utasítást adna. 
 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Ez egy keretszerződés, amely azért 
készült, hogy a költségvetést el tudják készíteni, a konkrét dolgokra táblázatrendszerek 
vannak, amelyben részletesen fel vannak sorolva a tárgyi eszközök. Az intézményt december 
31-i állapot szerint kell átadni, ezt követik a konkrét ingó és ingatlan megállapodások, 
szerződések.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a Testület:  
 

187/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Monori Tankerületi Központ (székhelye: 2200 
Monor, Petőfi Sándor utca 34., képviseli: dr. Hrutkáné 
Molnár Mónika Katalin  tankerületi központigazgató) és 
az önkormányzat között, a köznevelési intézmények 
állami működtetésbe vételével összefüggő, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint 
a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 
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kötelezettségek átadás-átvételéről szóló, előterjesztés 
szerinti megállapodást, valamint a vagyonkezelési 
szerződést. 
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  
               Szatmári Attila jegyző  
Határidő: 2016. december 15.  
 

3. Előterjesztés a 2017. évi szolgáltatási díjakról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A szolgáltatási díjakban nem javasoltak emelések, csupán a 
Zóna Kft. javasolta a 6 %-os emelést, de egy beszélgetést követően sikerült 3.5 %-ban 
megegyezni azzal a feltétellel, hogy júniusban visszatérnek a díjak átbeszéléséhez. 
A Sportcsarnok bérleti díja még szerepel a szolgáltatási díjakban, de az átadást követően 
2017-ben kivezetésre kerül.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Amennyiben a vagyonkezelés elkerül az intézményfenntartóhoz, az 
Önkormányzat megállapodhat-e a KLIK-kel bármiféle térítési díjban?  
 
Somogyi Béla polgármester: 2017-től már nem állapíthatnak meg térítési díjat. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

188/2016. (12.08.) 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):   381,51,- Ft   611+165= 776 Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  181,03,- Ft   219+  59= 278 Ft/nap 
Ált Iskola ( diák ebéd):  323,55,- Ft   511+138= 649 Ft/nap 
Szociális ebéd:   323,55,- Ft   511+138= 649 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,68 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
rendeletmódosítást és megállapítja, hogy a Testület 8  igen és 1 tartózkodási szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 18/2016. (XII.12.) számú rendeletét a 
szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben 
kivetett díjakat meghatározó egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
 

4. Temetőüzemeltető 2016. évi beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A beszámolóból kiolvasható, hogy némi mínusszal zárja az évet 
az üzemeltető, amely összeg megtérítését nem kéri, a feltételek a jövő évben változatlanok 
maradnak. Az üzemeltetőnek jövő évben lejár a szerződése, most csak a beszámoló 
elfogadására van szükség. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

189/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Szomorúfűz Bt. 2016. évi Bugyi 
köztemető üzemeltetői beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla 
polgármester  
Határidő: azonnal  

 

5. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A tavalyi ígéretnek megfelelően 2 %-os éves átlagos hozamot 
realizáltak. Véleménye szerint jövőre ismét lehet versenyeztetni a bankokat és megvizsgálni, 
hogy van-e változás a pénzpiacon. 
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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190/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Generali Alapkezelőnél elhelyezett portfólióról szóló beszámolót 
elfogadja. 
A kezelt pénzeszközt továbbra is fenti Alapkezelőnél tartja. 
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások 
függvényében a 2017. márciusi soros ülésen felülvizsgálja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
Generali Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad 
pénzeszköz kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalával felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt, a Képviselő-
testületi üléseken történő beszámolási kötelezettség előírásával.   
 

Határidő: azonnal, valamint a 2017. március havi soros ülés 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
       Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 

 

6. Tájékoztató helyi piac kialakítási költségeiről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A piac új helyének kialakításához szükség volt áramot 
odavezetni, közvilágítást kellett kiépíteni, fel kellett murvázni, amelyek költsége 
összességben 1,8 millió forintos költséget jelent. A területet úgy alakították ki, hogy egyéb 
rendezvények megtartására is alkalmas legyen.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A tavaly év azonos időszakához – novemberhez - képest 
a piac helypénz bevétele 30 %-kal emelkedett, októberhez képest viszont a novemberi 
bevétel szintén 30 %-kal növekedett. 
Elmondható, hogy az emberek megszokták az új piac helyét a korábbi elutasító vélemények 
ellenére. Ez annak is tudható, hogy jó helyen van, nagyobb területen kényelmesebb 
körülmények között tudnak vásárolni. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

191/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a polgármester beszámolóját a helyi piac 
kialakítási költségeiről Bruttó 1.815.609 Ft összegben. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
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7. Kossuth 28 üzlethelyiségek bérleti kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 
 

Somogyi Béla polgármester: A kínai üzletnek lejárt a három éves szerződése, a megbeszélést 
követően úgy állapodtak meg, hogy a szerződést változatlan feltételekkel öt évre 150.000.-
Ft/hónap díjjal meghosszabbítják. A szerződésben nem szerepel az infláció követése, a bérlő 
eddig mindent határidőre fizetett.  
Tavasszal a külső homlokzatot az Önkormányzatnak fel kell újítani, mert a vakolat 
megpergett a falon, úgy gondolja, hogy ez mindenki érdeke és el kell végezni a munkát. 
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

192/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017-2022. időszakra vonatkozóan a Jie Ye Kft. részére 
folytatólagosan bérbe adja a Kossuth L.u. 28. sz. alatti 
helyiséget. 
Az önkormányzat és a bérlő közötti jelenlegi szerződés 
egyéb pontjai változatlanul maradnak. 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a fenti bérletre 
vonatkozó szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

 
 
 

8. Döntéshozatal év végi juttatásokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: 125 főnek szeretnének összes költségével együtt 2.8 millió 
forint értékben ajándékot adni, továbbá annak a 60 főnek, akik kimaradtak az állami 
béremelésből - 30 ezer forintos vásárlási utalvány ajándékozni összesen 2.7 millió forint 
értékben.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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193/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
106 fő munkavállaló év végi, személyenként 15 000,- Ft 
értékű ajándékozásával egyetért. Az 1 590 000,- Ft 
kiadást a 2016. évi költségvetés terhére, valamint a 794 
682,- Ft adókötelezettséget a 2017. 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  
 
 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 
 

194/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
58 fő munkavállaló év végi, - személyenkénti (1fő) 
12.500,-, (1 fő) 15.000,-, (1 fő) 22.500,-, ill. (55 fő) 
30 000,- Ft értékű- ajándékutalvány juttatásával 
egyetért. Az 1 700 000,- Ft kiadást a 2016. évi 
költségvetés terhére, valamint a 849.660,- Ft 
adókötelezettséget a 2017. 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  

 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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195/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
21 fő munkavállaló év végi, - személyenkénti (1fő) 
5.500,-, (1 fő) 18.500,-, (17 fő) 22.500,-, ill. (2 fő) 
45 000,- Ft értékű- kultúra utalvány juttatásával 
egyetért. A 496.500,- Ft kiadást a 2016. 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  
 

 

9. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Megkeresés érkezett az alapítványtól, hogy a fogyatékos 
fiatalok étkezését ugyanolyan mértékben támogassa az Önkormányzat, mint a korábbi 
évben.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

196/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
Bugyi, Kossuth L.u.28. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 
2017. 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: 2016. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi 
vezető 
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10. Támogatási kérelem Református iskolabusz fenntartásához 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén támogatási kérelem érkezett az Önkormányzathoz, a 
református iskola fenntartója kér támogatást az iskolabusz működéséhez a korábbi évhez 
hasonló mértékben.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

197/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bocskai István Református Oktatási 
Központ részére a felsőványi buszjárathoz a 2016/17. 
tanévre vonatkozóan 25 000 Ft/hó (összesen 250.000 Ft) 
támogatást biztosít. A támogatásból 100.000 Ft-ot a 
2016. évi, 150.000 Ft-ot pedig a 2017.évi   költségvetése 
terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi 
vezetőt, hogy a támogatással kapcsolatos megállapodást 
aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2016. december 20. 

 

11.  Dabas és Környéke Mentőkocsi támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismét megkeresés érkezett a Dabas és Környéke Mentőorvosi 
Kft.-től, hogy az Önkormányzat támogassa a működésüket. A bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és 200.000.- Ft támogatást javasolt részükre.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

198/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi 
Nonprofit Kft. részére 2017. évben 200.000.- Ft 
(Kettőszázezer forint) támogatást nyújt.  
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Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető 

 

12.  Mezőőrök hőkamera vásárlási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A mezőőri szolgálat munkájának megkönnyítéséhez 
szeretnének hőkamerát vásárolni, amelyhez támogatást kért a vezető. A hőkamera árának 
1/3-át fizeti az Önkormányzat, a másik részét az OBO Bettermann Kft. ajánlotta fel 
támogatásként.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

199/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
engedélyezi a mezei őrszolgálat részére 1 db éjjel is látó 
hőkamera beszerzését. 
A berendezés megvásárlásával felmerülő költséget, 
217 900 Ft-ot a 2016. évi költségvetés felhalmozási 
kiadásainak terhére vállalja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi 
vezető 

 

13.  2016-2021 időszakra szóló Bugyi Nagyközség környezetvédelmi 
program elfogadása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: A javítások átvezetése megtörtént, a végleges tartalom 
olvasható az előterjesztésben. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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200/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a 2016-2021 időszakra szóló BUGYI NAGYKÖZSÉG 

KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁT.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 

14.  HÉSZ módosítás végleges dokumentumainak jóváhagyása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 
 

Somogyi Béla polgármester: A mai napon megérkezett a főépítész záró véleménye a HÉSZ 
módosítását érintően, így a Testület el tudja fogadni a határozatot. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 
201/2016.(12.08.) 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, Bugyi 
Nagyközség 229/2009. sz. ÖK. Határozattal megállapított Településszerkezeti tervének 
módosításáról 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 részletét, 

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

Jelenleg felhasználható 
terület a térségen belül* 

14,44 % 
187,37 ha 

14,4 % 
1350,74 ha 

14,59 % 
34,67 ha 

Módosítás által 
igénybevett területek 

8,78 ha 53,34 ha - 

Továbbiakban 
felhasználható 

terület a térségen belül 

13,76 % 
178,59 ha 

13,83 % 
1297,4 ha 

14,59 % 
34,67 ha 

*  A 38/2015. (III.12.) sz. Kt. határozat 2. pontja alapján 
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3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő 

szabályozási terveket a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell 
elkészíteni. 

Jelen határozat a jóváhagyását követő 30. napon lép hatályba. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló 
határozat közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
rendeletmódosítást és megállapítja, hogy a Testület 9 igen szavazattal  
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 19/2016 (XII.12.) 
önkormányzati rendeletét Bugyi Nagyközség Helyi 
Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 
23/2009 (XI.24.) számú rendeletének módosítására 

 

15.  Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén megérkezett a végleges tartalommal a 
Településfejlesztési Stratégia és Koncepció. Már csak a Testület elfogadására van szükség.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

202/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
1.            Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközség Településfejlesztési 
Koncepcióhoz beérkezett véleményeket jóváhagyja és a 
Koncepciót elfogadja.  
 
2.            Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközség Integrált 
Településfejlesztési Stratégia  anyagához érkezett 
véleményeket jóváhagyja és a Stratégiát elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
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16.  Bölcsőde feltételes közbeszerzéssel kapcsolatos döntések 
meghozatala 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Rendkívüli ülésen döntöttek arról, hogy elindítják a 
közbeszerzési eljárást a bölcsődével kapcsolatban, most az eszközök szétválogatása történik 
azokkal a cégekkel, akik elérik a közbeszerzési értékhatárt, amit közbeszereztetni szükséges.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 
 

203/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése  
pályázati kiírásra benyújtott Bölcsőde létesítése Bugyi Nagyközségben  
című projekt (azonosító szám:VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00079) 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó, a jelen előterjesztésben foglalt   
ajánlati felhívást, ajánlati dokumentációt jóváhagyja.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016 évre 
vonatkozó közbeszerzési tervet az 1) pontban leírt közbeszerzési 
eljárással kiegészíti. 

 3)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Bíráló bizottság 
tagjának megbízza  

• Szatmári Attila jegyző - jogi és közbeszerzési szakértelem 

• Pótiné Safranyik Anikó - pénzügyi szakértelem 

• Mészáros Ernő - műszaki szakértelem 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
közbeszerzéssel összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 15 nap 

 
 

17.  A 2017. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
Somogyi Béla polgármester: Minden év decemberében szükséges elfogadni a következő évi 
munkatervet, amely iránymutatást ad a Képviselőknek a munkához. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

204/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2017. évre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 

18.  Helyi adóról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Törvényváltozás miatt szükséges módosítani a rendeletet, a 
módosítás az adó mértékét nem érinti.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
rendeletmódosítást és megállapítja, hogy a Testület 9 igen szavazattal  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 20/2016. (XII. 12.) sz. rendeletét 
az önkormányzat helyi adókról szóló 27/2004. 
(XII.13.) sz. rendelet módosítására 

 
 
 

19.  Egyebek 
 

- Ürbői út melletti tuskózási munkákból eredő többletköltség elfogadása 
 
Somogyi Béla polgármester: A tuskók kiszedése a padkán kívüli területen nem volt a 
kivitelező feladata. Az ottani lakosok felvetették, hogy a padka rendbetartása könnyebb 
lenne, gépi kaszával végig lehet vágni. Ha a tuskókat otthagyják, azok kihajtanak, már géppel 
nem lehet a fűkaszás munkát elvégezni. Szatmári Imre vállalkozót megbízták a tuskózási 
feladattal, amivel 45 órát töltött el, ez tartalmazza a régi bölcsőde területének 
földegyengetését is. Az óradíja 10.000.-Ft, így 450.000.- Ft+ÁFA díjat ki kell fizetni.  
 
 
 



 19 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 
 

205/2016. (12.08.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az Ürbői út felújítása kapcsán felmerülő 
tuskózási munkáiból eredő 450.000.-Ft+ÁFA összegű 
többletköltséget.   
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
        
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


