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

2017. december 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, Szabó 
Gábor László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak:    Dr. Szatmári Attila – jegyző 

Pótiné Safranyik Anikó – mb. pü. vezető 
 
 

Meghívott vendég: - 
 
 
     

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti az évzáró Testület soros önkormányzati ülésen 
megjelent Képviselőit, a meghívott vendégeket, majd megállapítja, hogy a testület 
határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.   
A Polgármester úr megkérdezi, hogy szeretné-e valaki új napirendi pont felvételét, vagy az 
Egyebekben van-e tárgyalandó téma.  
Somogyi Béla polgármester szeretne egy új napirendet felvenni a tárgyalandó témák közé a 
szennyvíztisztító építésével kapcsolatos döntéshozatal, majd jelezte, hogy a meghívóban 
meghirdetett 17-es napirendet javasolja törölni, azt majd a januári ülésen tárgyalják. 
Új napirendi pont felvételét más nem kérte, a Polgármester úr ezt követően szavazásra 
bocsátja a kiegészítést és a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

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

 
2.  Temetőüzemeltetői pályázatban döntéshozatal 

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

 
3. Színházterem engedélyezési tervének ismertetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Előterjesztés a 2018. évi szolgáltatási díjakról 

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

 
5. Temetőüzemeltető 2017. évi üzemeltetési beszámolója, javaslattétel 

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

6. Bugyi Sport Egyesület részére átadandó támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása 

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. Digi Kft 371 hrsz-ú területének bérlése (rátelepülés) 

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

 
10. Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme 

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

 
11. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.  támogatási 

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

 
12. Szociális rendelet megalkotása 

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

 
13. 2018. évi munkaterv elfogadása 

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

 
14. Döntés közterületi elnevezésekről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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15. Monitor vásárlás ASP gépekhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
16. Hulladékgyűjtő szigetekhez edényzet vásárlása  

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

 
17. Bugyi Református Egyházközség finanszírozási megállapodásról  

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

 
18. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás 

módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
19. Szennyvíztisztító építésével kapcsolatos döntés 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

20. Egyebek 
 

 
Napirend tárgyalása 

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

végrehajtásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés közti munkáról:  
 

- Fontos esemény volt a Sportcsarnok műszaki átadása, ez lehetővé tette, hogy 
megkezdődött a használatba vétele. Felmerültek hiányosságok, mint az előtér 
megvilágítása, de már felszereltek egy lámpatestet, ami megvilágítja a homlokzatot, 
továbbá foglalkoztak a felirat megvilágításával, de még nem jutottak eredményre.  

- Gyálon járt egy tanuszoda átadásán, amely állami fenntartással működik. Megnézték 
mennyiből épült meg, hogy lehet más településen is megépíteni. 

- Marjai Gyulával egyeztetett az állami tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezeléséből 
való kivételről, illetve önkormányzati tulajdonba adásáról. Azt már látják, hogy hosszú 
folyamat lesz. 

- Tárgyaláson járt egy lehetőséges pályázattal kapcsolatban, vállalkozói park 
létrehozásáról, amiről egyelőre kevés adat és információ van, januárban már 
napirendre kerülhet.   

- Elfogadásra került a Hivatal és a Református iskola pályázatával kapcsolatos módosító 
javaslat. 



 5 

- Nyertes lett a TAO pályázat, amely a Sportcsarnok építésével kapcsolatos 50 millió 
forint különbözetre lett beadva. A csarnok építése bruttó 507 millió forinttal indult, 
majd a közbeszerzést követően 557 millió forint lett. Az 50 milliós különbözetet 
pályázták meg, amely összeg 70 %-a nyertes lett.  

- Amikor a KEOP – szennyvíztisztító pályázatra beadták az igényt, akkor 10 % önerővel 
kellett rendelkezni és nyilatkozni arról, hogy az Önkormányzat rendelkezésre áll, azt 
beépítették a rendeletbe is, a KEHOP pályázat arra irányult, hogy önrész nélkül 
épüljön meg a tisztító.  

- Sikeresen lezajlott az évvégi partnertalálkozó, a visszajelzés pozitív volt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
206/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Polgármesteri-, valamint a két ülés 
között végzett munkáról szóló beszámolót. 
 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2.  Temetőüzemeltetői pályázatban döntéshozatal 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a Gazdasági bizottsági ülésen részletesen 
megtárgyalták a pályázói anyagokat, a bizottság a Szomorúfűz Bt-t javasolja nyertesnek.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Felmerült az Elohim Kft. gazdálkodásával kapcsolatban, hogy 
veszteségesen működik a cég, utána érdeklődött, hogy nagy összegű hitelük van, ami az 
autópark állományának bővítéséből adódik. Ez látszik a könyveikben is.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az természetes, ha egy cégnek hitele van, nem jelent 
veszteséges működést. 
 
Molnár Tibor képviselő: Arról is szó esett az ülésen, hogy több éve veszteséges a cég, ami 
nem helytálló megállapítást, az elmúlt négy évben növekvő tendenciával nyereséges. Nem 
adott be veszteséges bevallást, nem tudja honnan származik a hibás adat. Két hitelbíráló cég 
is pozitív elbírálást adott a cégről.  
 
Morvai Gáborné bizottsági tag: A közhiteles adatbázisban olvasható, hogy a cég 
veszteségesen működik, ami oldal bárki számára nyilvános, az adatok hozzáférhetők.  
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Somogyi Béla polgármester: Amikor a döntést meghozták, nem ezeket az adatokat vették 
alapul, mivel egy nagy nyereséggel működő cég esetében pedig azt állapították volna meg, 
hogy túl drága a szolgáltatásuk, azért magas a nyereség.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a pályázat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodási 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

207/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2018. január 01-2027. december 31 
közötti időszakra a temető fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó feladatok ellátásra a 
Szomorúfűz Bt. (név: Szadai Csilla, cím: 2347 Bugyi, 
Táncsics Mihály u 8. adószám: 24485212-2-13) 
pályázóval kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt. 
 
  A Testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, 
hogy az üzemeltetési szerződést aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

3. Színházterem engedélyezési tervének ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Részt vett azon az ülésen, amikor a tervek részleteit ismertették 
és megbeszélték.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Nagyon profi munkát láttak a tervezés során, a szakemberek 
bevonásától kezdve az akadálymentesítésen át a tájépítészetig. Több alkalommal volt 
egyeztetés, minden részletre kiterjedt a tervezők figyelme.  
 
Csizmadi László képviselő. Az tetszett számára, hogy nem a fiókból kivett tervet próbáltak 
beilleszteni a település központjába. 
 
Somogyi Béla polgármester: A tervezői költségbecslés összege nettó 605 millió forint, amit 
egy, de még két év alatt sem tudnak megépíteni. Pályázati lehetőség nélkül nem tudni mikor 
fog megépülni, de legalább két évre kell tervezni a kivitelezést.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a tervek 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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208/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Hámor-Ép –Terv Kft (Bugyi Szabó D u. 9., 
Asz:24320515-2-13) által készített a Bessenyei György 
Művelődési Ház (Beleznay tér 2) színházterem bővítés 
engedélyezési terveit jóváhagyja.  
   
Felhatalmazza a Polgármester, hogy az engedélyezési 
eljárást indítsa el. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
 

4. Előterjesztés a 2018. évi szolgáltatási díjakról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság részletesen megtárgyalta és javaslatot tett, hol 
legyen 5 %-os emelés, a Zóna Kft. díjemelése maradt nyitott. A megbeszélést követően 4.1 
%-os áremelkedésben egyeztek meg, de időpontot kér januárra a gazdasági vezető, aki be 
kívánja mutatni, hogy ettől az ártól magasabb összeggel tudják előállítani az ételeket.  
 
Hozzászólás nem volt a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a szolgáltatási díjakról szóló 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 18/2017. 18/2017. (XII.20.) számú rendeletét a 
szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben kivetett 
díjakat meghatározó egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
 

Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a díjemelésről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

209/2017. (12.14.) sz. Kt. 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):   398,- Ft   636+172= 808 Ft/nap 
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Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  188,- Ft   228+  61= 289 Ft/nap 
Ált Iskola ( diák ebéd):  337,- Ft   532+144= 676 Ft/nap 
Szociális ebéd:   337,- Ft   532+144= 676 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,91 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

5. Temetőüzemeltető 2017. évi üzemeltetési beszámolója, javaslattétel 
temetőüzemeltetési díjakra 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság részletesen megtárgyalta a beszámolót, ahol részt 
vett az üzemeltető is, a tagok feltették kérdéseiket, majd elfogadásra javasolják a Testület 
felé.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

210/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi köztemető üzemeltetéséről 
szóló Szomorúfűz Bt. ügyvezetője által készített 
2016/17. évi beszámolóját.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

6. Bugyi Sport Egyesület részére átadandó támogatás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Két tételből áll a támogatási összeg, az egyik a műszaki 
ellenőrzések díja, amit nem lehet TAO-val elszámolni, ennek összege 8.129 ezer forint. A 
másik tétel 50 millió forint, amit az elszámolás harmadik részeként kell kifizetni, az 
elszámolási pénzek lassan mozognak az Egyesület felé, így az Önkormányzat felé sem érkezik 
vissza.  
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Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a támogatásról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

211/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Sport Egyesület (2347 Bugyi, Sport u.2., asz: 
19831174-1-13) részére 2017. évben a Bugyi 
Sportcsarnok építéséhez kapcsolódó műszaki ellenőrzési 
díjakra 8 129 000 Ft (Nyolcmillió-
egyszázhuszonkilencezer forint) felhalmozási célú vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. Az átadott támogatást 
a 2017. évi költségvetés terhére vállalja. 
Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására, valamint a támogatás 
átadására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi 
vezető 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

212/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyi Sport Egyesület (2347 Bugyi, Sport u.2., asz: 
19831174-1-13) részére 2017. évben a Sportcsarnok 
építéséhez kapcsolódó építőipari szolgáltatásra 
vonatkozóan 50 024 699 Ft (Ötvenmillió-
huszonnégyezer-hatszázkilencvenkilenc forint) 
felhalmozási célú visszafizetési kötelezettséggel terhelt 
támogatást nyújt. Az átadott támogatást a 2017. évi 
költségvetés terhére vállalja. 
Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására, valamint a támogatás 
átadására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi 
vezető 
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7. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A megszokottak szerint alakult a pénzforgalom. Nagyobb 
változásra ezek után sem lehet számítani, a kamat alacsony összegen van.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

213/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulássáról szóló beszámolót elfogadja. 
A kezelt pénzeszközből 100 000 000 Ft-ot továbbra is a Generali 
Alapkezelőnél tartja, 100 000 000 Ft értékű portfolió felbontását pedig 
engedélyezi. 
A B3 TAKARÉK Szövetkezetnél elhelyezett 200 650 000 Ft kezdő értékű 
kincstárjegyet továbbra is ezen pénzintézetnél tartja. 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó 
mb. pénzügyi vezetőt a 100 Millió összegű portfolió megszüntetésével 
és az önkormányzati elszámolási számlára történő visszaérkeztetésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások 
függvényében a 2018. áprilisi soros ülésen felülvizsgálja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél és a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél 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 2018. április havi soros ülés 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
   Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 

 

8. Döntéshozatal év végi juttatásokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ebben az évben is szeretnék támogatni év végén a dolgozóikat, 
összességében 141 főt érint, 9.5 millió forint a teles támogatási összeg.  
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Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a jutalom elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

214/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 75 fő 
munkavállaló 4 773 000 Ft értékű év végi külön juttatásával 
egyetért a következők alapján: 
- 58 fő * 70 000 Ft,1 fő * 67 000 Ft,1 fő * 64 000 Ft,2 fő * 58 000 
Ft,2 fő * 53 000 Ft,1 fő * 51 000 Ft,1 fő * 44 000 Ft,3 fő * 35 000 
Ft,2 fő * 32 000 Ft,1 fő * 30 000 Ft,1 fő * 28 000 Ft,1 fő * 23 000 
Ft,1 fő * 15 000 Ft értékű ajándékutalvány formájában. 
A 4 773 000,- Ft kiadást a 2017. évi költségvetés terhére, valamint 
a 2 083 891,- Ft adókötelezettséget a 2018. évi költségvetés 
terhére vállalja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a külön juttatás 
megrendelésének és kifizetésének végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető  
 
APolgármester úr szavazásra bocsátotta az ajándék juttatásáról szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

215/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 66 fő 1 848 
500 Ft értékű év végi ajándék juttatásával egyetért a következők 
alapján: 

- 45 fő * 35 000 Ft,1 fő * 29 000 Ft,1 fő * 27 500 Ft,4 fő * 20 000 
Ft,1 fő * 18 000 Ft,1 fő * 15 000 Ft,1 fő * 14 000Ft,2 fő * 12 000 
Ft,3 fő * 9 000 Ft,1 fő * 7 000 Ft,2 fő * 6 000,4 fő * 5 000 Ft értékű 
ajándékutalvány formájában. 
Az 1 848 500,- Ft kiadást a 2017. évi költségvetés terhére, valamint 
a 807 056,- Ft adókötelezettséget a 2018. 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  
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9. Digi Kft 371 hrsz-ú területének bérlése (rátelepülés) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A Digi Kft. szeretne rátelepülni a Telekom bázisállomására, 
amiért 300 ezer forintot havonta fizet.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a bérleti díjról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

216/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 
35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, adószám: 12175136-2-44, 371 
hrsz-ú területen meglévő Telekom Bugyi bázisállomásra történő 
rátelepülésre  
a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 372 hrsz-ú meglévő 
Telekom Bugyi bázisállomásra történő rátelepülésre a mellékelt 
bérleti szerződés alapján 300.000,-FT+Áfa bérleti díjjal a DIGI Kft-
vel a bérleti szerződést megkösse 2019. június 15-éig terjedő 
időszakra. 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

10. Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Azért most érkezett a támogatási kérelem, mert korábban az 
egész éves támogatását adta át az Önkormányzat az Egyesület részére, ami március 31-ig 
szól, akkor elfogy a pénzük.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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217/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bugyelláris 
Hagyomány és Értékőrző Egyesület (2347 Bugyi, Kossuth L.u.15., 
asz: 18725100-1-13) részére 2018. évben 8.385.000,-Ft Ft 
(nyolcmillió-háromszáznyolcvanötezer forint) támogatást nyújt.  
Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Pótiné 
Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető 
 
 

11. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.  
támogatási kérelme 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Már az első évben is támogatták a mentőorvosi-mentőtiszti 
Kft.-t, eddig 200 ezer forint támogatást adtak részükre, ezt az összeget javasolja továbbra is a 
bizottság megítélni.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a támogatás megítéléséről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

218/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas és 
Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. (2370 
Dabas, Lakos dr. u.30., asz: 25023390-2-13) részére 2018. évben 
200.000.- Ft (Kettőszázezer forint) támogatást nyújt. 
  
Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Pótiné 
Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető 
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12. Szociális rendelet megalkotása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az újabb rendelet megalkotására egyrészt törvényi változások 
miatt van szükség, másrészt az alacsony támogatási összegek emelése indokolta.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a szociális rendelet megalkotásáról 
szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 19/2017. (XII.20.) számú rendeletét a szociális 
ellátásokról és a gyermekvédelem szabályairól 
 

13. 2018. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Minden év decemberében szükséges elfogadni a következő évi 
munkatervet. 
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a munkaterv elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

219/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2018. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

14. Döntés közterületi elnevezésekről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Szükséges az informatikai rendszerbe berögzíteni a 
településrészekhez tartozó elnevezéseket, amiről előtte szükséges a Testületnek döntést 
hozni.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a közterület 
elnevezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 



 15 

220/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az alábbi közterületi 
elnevezéseket módosítja:  
 

Jelenlegi elnevezés Új elnevezés 

Akácköz Akác köz 

Borzaspuszta Borzas puszta 

Bucka Bucka dűlő  

Csalipuszta Csali puszta 

Telekpuszta Telek puszta 

Ürbőpuszta Ürbő puszta 

Ványliget Ványliget sor  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári 
Attila jegyzőt, hogy a címváltozás 
átvezetésében az intézkedést megtegye. 

Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

 

15. Monitor vásárlás ASP gépekhez 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az új informatikai rendszer telepítését követően nem jól 
olvasható a 14 colos monitorokon a program felbontása, ezért úgy gondolták, hogy 20 colos 
monitorok kiváltásával ez a probléma orvosolható, így megkönnyítik a dolgozók munkáját.  
 
Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a gépvásárlásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

221/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ASP alkalmazás 
megfelelő szintű ellátása érdekében 24”-os monitorok 
vásárlására 500eFt összeget elkülönít a 2017 évi 
költségvetés terhére.  
Felhatalmazza a Polgármestert az intézkedések 
megtételére.   

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
Határidő: 15 nap 
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16. Hulladékgyűjtő szigetekhez edényzet vásárlása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Másfajta, jobb és nagyobb szelektív edényzetre van szükség a 
településen, amelyek összege darabonként 60.000.- forintba kerül.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a hulladékgyűjtők 
vásárlásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

222/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy A Rádai úton, Iskola parkoló és a 
lakótelepen lévő három szelektív hulladékgyűjtő szigeten 
lévő területekre papír, műanyag, fém hulladék gyűjtésére 
alkalmas edényzetek beszerzésére a Kunépszolg Kft. 
60.00,-Ft+Áfa/edényzet összesen 9*60.000,-Ft+Áfa  
ajánlatát elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az 
edényzet megrendelésére, melynek 540.000,-Ft+Áfa 
költségét a 2017 évi költségvetés biztosítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  

Határidő: 30 nap 
 
 
 

17. Bugyi Református Egyházközség finanszírozási megállapodásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: Pályázatot nyert a Református egyház az iskola épületének 
felújítására, de nem tudja megfinanszírozni a felújítási munkák költségeit, nem rendelkezik 
pénzzel. Az a kérésük, hogy az Önkormányzat finanszírozza meg számukra, amit az 
utófinanszírozásból visszafizetnek. Az összeg 57. 663 millió forint.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a finanszírozási 
megállapodásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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223/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bugyi Református Egyházközség 
„Településképet meghatározó református iskola 
felújítása” című 1778671865 azonosító számú támogatási 
kérelemben elnyert pályázat megvalósítás biztosítása 
érdekében az Bugyi Református Egyházközség részére 
bruttó 57 663 887 Ft visszatérítendő támogatást nyújt.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a 
finanszírozási megállapodás aláírására. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

18. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
megállapodás módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Azért szükséges módosítani a megállapodást, mert több 
település kilép a tagok listájából.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a megállapodás 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

224/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el: 

I. 
1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 

felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Lórév község 

Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, Szigetbecse község Önkormányzata és Ócsa 

Város Önkormányzata,  

2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők szerint:  

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő rendelkezései, 
kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett szilárdhulladék-
gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és hatáskörök átruházásáról 
szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem alkalmazandók a Duna-Tisza 
közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A Duna-Tisza közében elhelyezkedő 
tagönkormányzatok a következők: Akasztó Község Önkormányzata, Apaj Község 
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Önkormányzata, Áporka Község Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, 
Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 
Dunavecse Város Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, 
Kunpeszér Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, 
Majosháza Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község Önkormányzata, 
Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  
 

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 

a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében megállapított 
rendeletalkotási tárgykörben, 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 

részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a rendelkezésére álló 
adatokat, információkat megadja, 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti. 
 

II. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak 
szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

19. Szennyvíztisztító építésével kapcsolatos döntés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: A hétfői bizottsági ülést követően egy rendkívüli ülést tartottak 
a szennyívíztisztító ügyében. Akkor azt a döntést hozták, hogy a Programiroda által 
megküldött szerződés módosítását ne írhassa alá amíg a műszaki tartalmat és a hozzá 
rendelet pénz összegét nem ismeri meg. A szerződés tartalma csak építést tartalmazott, egy 
lényegesen alacsonyabb összegről.  
Következő napon több település polgármestere találkozott az Igazgató úrral és a felmerülő 
kérdéseket tisztázták. Írásban még nem érkezett meg a választ, de az már tudható, hogy 
Bugyi község az Északi régióhoz tartozik, amihez 3.1 milliárd tartozik és 11 település van a 
régióban.   
A megállapodást a tegnapi napon aláírta annak érdekében, hogy a régióban lévő 
településeket ne tartsák vissza. A projektek indulása tavasszal várható.  
Ma szükséges a hétfői határozat visszavonásáról dönteni, továbbá egy másik határozatban 
dönteni a konzorciumi megállapodás aláírásáról.  
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a visszavonásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

225/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 205/2017. (XII.11.) sz. Önkormányzati 
határozatát visszavonja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a szerződés aláírásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

226/2017. (12.14.) sz. Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító megépüléséhez 
Somogyi Béla Polgármester a Konzorciumi szerződést 
írja alá.  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

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

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


