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

2018. november 15-i soros ülésén 
 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester 

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
Török Anita – pénzügyi vezető  
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából mind a 9 fő jelen van. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását.  
 

- Rácz Zsolt képviselő a Volánbusz járatokkal kapcsolatban kíván tájékoztatást 
adni. 

- Józsa László képviselő: A helyi buszmegállók állapotával kapcsolatban szeretnék 
észrevételt tenni. 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a meghívóban meghirdetett napirendek és az 
egyebekben a képviselők által jelzett új napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
1.      Beszámoló a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról   
     Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
2. 2019 évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
3.      Az Önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
4.      Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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5.      Előterjesztés 2019 évi költségvetési koncepcióról 

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

6. Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
7.      Döntéshozatal év végi juttatásról 

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

 
8.      HÉSZ módosítási igények felmérése 

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

 
9.      Tájékoztatás befektetés pénzforgalmi alakulásáról 

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

 
10.   Kistérségi Társulás részére pénzeszköz átadása 

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

 
11.   Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása 

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

 
12.    Előterjesztés Bugyelláris Egyesület kérelméről 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
13.    Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására 
           Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
14.   Elkerülő út tervezési szerződés módosítása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
15.   Eszközszükséglet a testnevelési tornatermi követelményeinek biztosítására  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
16.    Döntéshozatal „Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal 

történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú projekt keretében” építési 
beruházás közbeszerzési eljárásban 

          Előadó: Bíráló Bizottság elnöke 
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17. Egyebek 
- Rácz Zsolt képviselő: A Volánbusz járatokkal kapcsolatban kíván tájékoztatást 

adni. 
- Józsa László képviselő: A helyi buszmegállók állapotával kapcsolatban szeretnék 

észrevételt tenni. 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: A járda felújítási projekt, a Polgármesteri Hivatal épületének, 
valamint a Beleznay János Református Általános Iskola felújításának pénzügyi elszámolása 
zajlik. Energetikai tanúsítványt kell készíttetnünk. Sok plusz feladatot ad a munkatársaknak 
ezen projektek elszámolása. Ugyanígy sok plusz feladat merült fel a Puskás Tivadar utca 6 
szám alatti orvosi rendelő felújításának előkészítése, és a Hangár melletti út aszfaltozásának 
előkészítése. Az Erzsébet királyné és Ady Endre utca aszfaltozására benyújtott pályázatunk 
nyert.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a vállalkozói park pályázatunk elbukott, bár van egy kis 
reményünk. A Pénzügyminiszter felé lehetőség van egyedi méltányossági kérelem 
benyújtására, amiben kijelölünk egy másik területet a park kialakítására. Nagyon pontos, 
megalapozott munkát kell összeállítanunk. Kiadtuk a feladatot Megyeri Gergelynek és Fabók 
Ferencnek a tervezési, terület megosztási feladatokra. 
Lezárult az egészséghét az iskolában. A programokról kérem, Szívósné Nagy Szilvia kollégám 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
Szívósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Az egészséghét program 5 napos volt. A 
közös programokat a Művelődési Ház nagytermében tartottuk. Hétfőn gyógyszerész előadás, 
és szépség tanácsadás volt, kedden önismereti előadást tartottunk. Szerdán a virtuális 
játékok személyiség fejlődésre gyakorolt hatásáról tartottunk előadást. Délután felállítottunk 
két játékgépet, amit ki lehetett próbálni. Nagy sikere volt a gyerekek körében. Csütörtökön 
gyümölcsnapot tartottunk, és diabetikus étkezésről tartottunk előadást, és sportnapot 
tartottunk. Pénteken láthatatlan kiállítás volt, ami szintén nagyon sikeres volt. ezen kívül 
drog prevenciós előadás is volt a hét folyamán. 
 
Somogyi Béla polgármester: Dömsödön a Hulladékgazdálkodási Társulás tartott ülést, amin 
részt vettünk. Ráckeve kilépett a társulásból. Alapvető gond, hogy 2 társulásnak nem 
lehetünk tagja, így láthatjuk a Ráckeve kilépésén keresztül hogyan is zajlik ez a folyamat. 
Lehet, hogy nekünk is ki kell lépnünk. 
Pánczél Károly országgyűlési képviselőnk járt nálunk. Átbeszéltük a futó projektjeinket. 
A Gyáli Kistérségi ülésen vettem részt. A kistérség támogatást kért a szociális munkát végző 
munkavállalóik év végi juttatásához. Erről külön előterjesztés lesz a mai ülésen. 
Péter Gábor Szilveszter beadta a Bessenyei György Művelődési Ház intézményvezetői 
álláshelyére a pályázatát. 
A Református Egyház presbiteri ülésén részt vettem. Átbeszéltük az iskola épületének 
felújítására nyújtott támogatás visszafizetésének ütemezését. Az esperes úr elküldte fizetési 
ígérvényét a korábban ígért 3 millió forintos támogatásáról. 
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További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
225/2018. (11. 15.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy elfogadja a két ülés között végzett 
munkáról szóló-, valamint a Polgármesteri 
beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. 2019 évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A belső ellenőr elkészítette a 2019 évre vonatkozó ellenőrzési 
tervét.  
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendet, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

226/2018. (11. 15.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy elfogadja az El-Szám Kft által készített 
2019. évi belső ellenőrzési tervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

3.Az Önkormányzat 2018. III. negyedévi költségvetési 
előirányzat módosítása  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági Fejlesztési és Ügyrendi bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolta az előirányzat módosítást. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadásáról szóló rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi rendeletet alkotta: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 12/2018. (XI.19.) önkormányzati rendeletét az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (II.12.) 
sz. rendelet módosítására. 

 

4.Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről 

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

     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági Fejlesztési és Ügyrendi bizottság tárgyalta, és 
elfogadásra javasolta az napirendet. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend elfogadásáról 
szóló rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi rendeletet alkotta: 

227/2018. (11. 15.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének szeptember 
30-i teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 

5.Előterjesztés 2019 évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Tudjuk, hogy nem kötelező a koncepció elkészítése, de abban 
maradtunk, hogy elkészítjük, mert a tervezést segíti. A jövő évi célokat fogalmaztuk meg, a 
költségvetés készítésénél pontosítunk. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend elfogadásáról 
szóló rendelet tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi rendeletet alkotta: 

228/2018. (11. 15.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy elfogadja Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat 2018 évi költségvetési koncepcióját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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6.Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Idén is szeretnénk a rászoruló családok részére utalványt adni. 
A családok kiválasztását a Szociális és Jóléti Bizottság végezte, figyelembe véve, hogy ebben 
az évben kik részesültek akár települési támogatásban, akár rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben. A bizottság 108 család támogatására tett javaslatot.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

229/2018. (XI.15.) sz határozati javaslat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálisan hátrányos helyzetű családok részére 7.000.- 
Ft/család rendkívüli települési támogatást biztosít 
szociális utalvány formájában. A települési támogatásban 
100 család részesülhet. A támogatás megállapításánál 
előnyt jelent, ha az érintett rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban, vagy települési támogatásban részesül(t).  
 
A támogatásban részesülőket a Szociális és Jóléti 
Bizottság állapítja meg. 
 
 Felelős: Szociális és Jóléti Bizottság Elnöke, 

 Somogyi Béla polgármester,  
                 dr.Szatmári Attila jegyző, 
   Török Anita pénzügyi vezető               
Határidő: 2018. december 23 

 
 

7.Döntéshozatal év végi juttatásról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Idén is szeretnénk a dolgozóinknak év végi juttatást biztosítani. 
A tavalyi összeget szeretnénk emelni. Ezt azzal indokolva, hogy a környező települések 
önkormányzatai év végén egy havi, vagy másfél havi juttatást adnak. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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230/2018. (XI. 15.) Kt. határozat 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 74 fő 
munkavállaló összesen 6 898 000 Ft értékű év végi 
ajándékutalvány formájában történő külön juttatásával 
egyetért. 
 
A 6 898 000,- Ft kiadást, valamint a 3 011 667,- Ft 
adókötelezettséget a 2018. évi költségvetés terhére vállalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a külön 
juttatás megrendelésének és kifizetésének végrehajtására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető  
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 65 fő összesen 2 540 000,- Ft értékű 
év végi ajándékutalvány formájában történő juttatással egyetért. 

 
 

231/2018. (XI. 15.) Kt. határozat 
 

A 2 540 000,- Ft személyi juttatást, valamint a 1 108 964,- Ft 
adókötelezettséget a 2018. évi költségvetés terhére vállalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az ajándékozás 
végrehajtására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Török Anita pénzügyi vezető  

 
 

8.HÉSZ módosítási igények felmérése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

  Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Két kérelem érkezett HÉSZ módosításra. Szeretnénk a 
vállalkozóink figyelmét felhívni, hogy amennyiben lenne ilyen irányú igényük, azt most 
jelezzék. A partnertalálkozóra küldendő meghívó mellé tesszük a felhívást erre vonatkozóan. 
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További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

2018./XI.12./sz. KT. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Településrendezési eszközök 
módosításának lehetőségét rövid időn belül meghirdeti a 
lakosság és vállalkozók körében a módosítási igények 
felmérésére, és benyújtásra.   

 

A jelenleg benyújtott két HÉSZ módosítási kérelemről a 
meghirdetést követően beérkező igényekkel egy ütemben 
dönt.  

                                                          Határidő: 15 nap 

                                                         Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

9.Tájékoztatás befektetés pénzforgalmi alakulásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az Aegon alapkezelőnél elhelyezett befektetésünk még mindig 
negatív hozamú. A következő bizottsági ülésre szeretnénk meghívni a képviselőjüket, hogy 
fel tudjuk tenni a kérdéseinket. Elküldtem nekik a Generali Alapkezelőnél elhelyezett 
pénzeszközünk eredményéről szóló kimutatást. Telefonon sikerült beszélni velük. A török 
helyzetre hivatkoznak. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

233/2018. (IV.19.)  Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót 
elfogadja. 
 
A kezelt pénzeszközöket továbbra is a Generali és az AEGON 
Befektetési Alapkezelőnél tartja.  
 
A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a pénzügyi vezetőt, hogy 
az AEGON Befektetési Alapkezelőnél lévő pénzeszközök alakulását 
figyelje és az esetleges további jelentős hozamkiesésekről tájékoztassa 
a Képviselő-testületet. 
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A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások 
függvényében a 2019. január havi 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 Török Anita pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi 
üléseken történő beszámolási kötelezettség előírásával.   
 

Határidő:         azonnal, valamint a 2019. január havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

10.Kistérségi Társulás részére pénzeszköz átadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A kistérségi társulás elnökének tájékoztatása szerint a szociális 
feladatok ellátása során a jogszabályi és egyéb változások igen nagy terhet róttak a Kertváros 
Szociális Központ dolgozóira. Az Intézménynek év közben igen sok hiányzás mellett kellet 
megoldani a kibővült, megnövekedett feladatait. Ennek elismerése érdekében javasolták a 
munkában részt vevő dolgozók részére másfél havi ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék 
nélküli, besorolás szerinti illetménynek megfelelő juttatás biztosítását. Ehhez kérték a 
települések anyagi hozzájárulását is. Önkormányzatunk 500 000,- Ft támogatást biztosítana 
erre a célra a Kistérségi Társulás részére.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

234/2018. (XI.15.) sz. képviselő-testületi határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kertváros Szociális dolgozóinak juttatásához, szociális 
munka napja alkalmából 500 000,- Ft átadott 
pénzeszközt biztosít a Kertváros Gyáli Kistérség részére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
Kertváros Gyáli Kistérség részére a felajánlott összeg 
átadására.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

       Török Anita pénzügyi vezető 
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11.Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Somogyi Béla polgármester: Szükségessé vált az épület külső felújítása, akadálymentesítése. 
A lakáshoz vezető lépcsőház szerkezete elavult, felújítani nem lehet, csak újjá építeni. A 
felújításra érkezett ajánlatot feltöltöttük. Amennyiben a testület tudomásul veszi, azt 
követően tudunk meghívásos közbeszerzést kiírni. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

235/2018.(XI. 15) Kt. sz. határozat 
 1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Gyermekorvosi 
épület (Puskás Tivadar u 6.) 5/31 hrsz külső felújítására, 
akadálymentesítésére – előterjesztésben leírt munkákra - 
legalább 3 kivitelező cégtől ajánlatot kér. 

    
 2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a   

      kivitelezésre bruttó 10.000.0000,-Ft összeget biztosít a  
2018 évi költségvetés terhére.   

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy három 
kivitelező cégtől kapott ajánlatok ismeretében a 
legalacsonyabb ajánlatot adó céggel a szerződést kösse 
meg, és arról tájékoztassa a Testületet.    
    

  
Felelős: Somogyi Béla - polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

12.Előterjesztés Bugyelláris Egyesület kérelméről 
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Kiderült, hogy a munkabérek után fizetendő közterhekkel nem 
számoltak a költségvetés tervezésénél. Most jelentkezett a probléma, mert nem maradt 
pénz a decemberi bér kifizetésére. Erre kéri az egyesület a többlettámogatást. 
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Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy amennyiben a civil 
szervezet nem teszi közzé a beszámolóját, szankció várható. Az nem hangzott el azonban, 
hogy mi lesz a szankció. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem fogják megkapni a 2. félévi támogatást. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetértek a javaslattal, de hívjuk fel a civil szervezetek figyelmét, 
nehogy meglepetés érje őket. 
 
Török Anita pénzügyi vezető: A támogatási szerződésbe beleírjuk ezt a feltételt. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

236/2018. (XI.15.) sz határozati javaslat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Egyesület részére 2018. évben 1 134 000,- Ft 
(azaz egymillió-százharmincnégyezer forint) működési 
támogatást biztosít a 2018. évi költségvetés terhére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a 
támogatási szerződés aláírására és a támogatás 
átutalására, azzal a feltétellel, hogy a támogatási 
összegről legkésőbb 2018. január 31-ig el kell számolnia 
az Egyesületnek. 
 
 Felelős:  Somogyi Béla polgármester,  
                Török Anita pénzügyi vezető               
Határidő: azonnal 

 

13.Javaslat idősek nappali ellátásának biztosítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Gyál város Önkormányzata e szociális ellátási formát 
megállapodás alapján a Váci Egyházmegye útján látta el a településen. Az Egyház a 
megállapodás felmondta, így Gyál részéről is megoldatlan lenne a feladatellátás, ezért Gyál 
polgármestere, mint a Társulás elnöke javaslatot tett a feladat kistérségi szinten történő 
megvalósítását, hiszen jelenleg a többi településen e feladat megoldatlan. 
A Társulási ülés előterjesztésében is látható, hogy a feladat kistérségi szinten történő 
ellátásával a finanszírozás kedvezőbb lenne. A Társulás alapító okiratának módosítása és 
működési engedélyek megszerzése előtt szükséges lenne nyilatkozni a települési 
önkormányzatoknak, hogy a feladatot Kistérségi szinten kívánják ellátni. E döntéssel az 
alapító okirat módosítása és a társulási megállapodás módosítása elindítható az 



 13 

Államkincstár felé. Az eljárás e szakaszában a személyi és tárgyi feltételekről nem kell 
gondoskodni a településeknek, a feladatellátásban ennek meglétét követően folyamatosan is 
bekapcsolódhatnak. 
A működési engedélyezési eljárásban mai ismereteink szerint Gyál tudja a feltételeit városi 
szinten teljesíteni, tehát működési engedélyt Gyál illetékességére kapná meg a Társulás. 
Amennyiben a közeljövőben a települések teljesítik a tárgyi, helyi feltételeket a működési 
engedély folyamatosan kiszélesedne a települési telephelyekkel. 
A fentiekből látható, hogy a tárgyi és személyi feltételek teljesítését követően, a működési 
engedély megszerzését követően merül fel költsége a településeknek, addig az idősek 
otthona feladatellátás helye szerint illetékes önkormányzatoknak lesz ezzel kapcsolatban 
költsége. Jelen esetben minden bizonnyal Gyál önkormányzatának, melyet a 2019 évi 
Társulási költségvetésben szükséges is megemelni.   
    
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 237/2018.(11. 15.) Kt határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta „Kertváros” Önkormányzati Társulás 
17/2018. (XI.12.) sz. TT határozatát, 
1. úgy dönt, hogy az idősek nappali ellátása jogszabályi 
feladatait „Kertváros” Önkormányzati Társulás társulási 
keretein belül kívánja a jövőben megoldani, és Bugyi 
települését a Kertváros Szociális Központ által 
megszervezett szolgáltatásba be kívánja kapcsolni, 
2. felkéri a polgármestert, hogy a döntésről „Kertváros” 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsát tájékoztassa, és 
a további szükséges intézkedéseket megtegye, 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

 

14.Elkerülő út tervezési szerződés módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A tervező nem tudta határidőre elkészíteni a tervet. Egy fontos 
kérdés megválaszolatlan még; Az úttal érintett erdő cseréjére az erdészet kiadja-e az 
engedélyét. Mára minden feltételösszeállt. A tervező két számlát fog kiállítani, mert a 
munkát két részletben készítette el. Ezért kell a tervezési szerződést módosítani. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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238/2018. (11.15.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a GÁ-LA’88” Kkt. (1037. Budapest, Folyondár u. 
13/B)-val a Bugyi nagyközséget elkerülő út 5202 j. – 52103 j. – 
52104 j. – 5202 j. utak közötti szakasz (északról-keletről 
elkerülő nyomvonal) (0+000 – 6+196 km sz. között)” tárgyú 
engedélyezési tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatára 
2016. október 17-én kötött tervezési szerződés módosítását  

2018. szeptember 28 teljesítési határidővel és elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést 
aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
 

15.Eszközszükséglet a testnevelési tornatermi követelményeinek 
biztosítására 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Bartolák József tanár úr keresett meg azzal a kéréssel, hogy a 
Sportcsarnokban tartandó testnevelés órákra szükség lenne néhány alapvető tornatermi 
eszközre. Kértem, állítson össze egy listát ezekről az eszközökről. Ezt a listát látja most a 
testület. 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Testnevelő tanárként biztos vagyok abban, hogy a szöges 
cipő felesleges egy tornateremben, ráadásul ma már egyáltalán nem higiénikus közös cipőt 
használjanak a gyerekek. A medicin labda, tornaszőnyeg, egyéb eszközök szükségesek, de a 
12X2 méteres tornaszőnyeg szintén nélkülözhető. Nem tudjuk kihasználni. 
 
Somogyi Béla polgármester: Azt javaslom, hogy ezt a listát beszélje át a kérelmező Bartolák 
József, a Sportcsarnok vezetője Szalánczi Milán, és Bálintné Balogh Mária. A vásárolt 
eszközöket mindkét iskola használhatja. Megkérdeztem, hogy az eszközök tárolását meg 
tudják-e oldani, a tanár úr azt mondta, hogy erre is van megoldásuk. Javaslom a döntést 
elhalasztani, a megbeszélést követően. 
 
 
A Képviselő testület 9 igennel a döntést elhalasztja. A sportszakemberek a szakmai 
megbeszélése után a Testület a szakemberek javaslatát tartalmazó előterjesztést 
ismételten megtárgyalja. 
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16.Döntéshozatal „Vállalkozási szerződés Bugyi 01279/1,2 hrsz-ú út szilárd 
burkolattal történő felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 

projekt keretében” építési beruházás közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Érvénytelennek kell nyilvánítani a közbeszerzést, mivel 
ajánlattevő az eljárásban nem teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.  
 
Az eljárásra fordított 400.000 Ft-ot a következő eljárásnál érvényesíteni tudjuk. Megoszlik a 
vélemény arról, hogy erre az útra elég-e 2X5 cm aszfalt. A forgalom nagy része tavasszal 
lezajlik, ezt követően csökkenésre lehet számítani. Jön a hideg idő, ami hátráltathat. Így 
azonban lesz idő felkészülni a szakmai kérdéseknek utána járni. Kockázat lehet az 
áremelkedés, mert minden munka ára emelkedhet a jövő évben. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési eljárás 
érvénytelenné nyilvánításáról szóló  határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal –név szerinti szavazással- elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő – igen 
Józsa László képviselő – igen 
Molnár Tibor képviselő – igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő – igen 
Csizmadi László képviselő - igen 
Rácz Zsolt képviselő-igen 
 

239/2018. (11.15.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a „Vállalkozási szerződés Bugyi 

01279/1,2 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő 

felújítására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú 

projekt keretében” című közbeszerzési eljárását e a Kbt. 
75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra hivatkozva - 
kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi 

jelentkezést nyújtottak be- szerint 
 

                                                     eredménytelennek nyilvánítja 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gerulus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(2337 Délegyháza, Tsz telep Külterület) ajánlattevő 
ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: 
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A Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján a bíráló bizottság 
megállapította, hogy hiánypótlást követően az értékelés 
során a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a 
benyújtott ajánlata tekintetében nem felel meg a Kbt. 69. 
§ (1)-(2) bekezdésében és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak, így ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 

 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési szakértő útján a 
döntésről az érdekelteket tájékoztassa. 

 
     Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  dr. Szatmári Attila jegyző  
    Határidő: azonnal 

 

17.Tájékoztató uszoda projektről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Az uszoda helyszínének telekalakítási eljárásai részben 
befejeződtek. Az út kialakítása és a belső területek összevonása megtörtént. Az 
engedélyezési terv készítése a vége felé jár.  A Tao feltételek szigorodtak és az április 30.-i 
beadási határidőre jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni és be is kell azt a nyújtani.  
 

18.Egyebek 
 
1. Rácz Zsolt képviselő: A Volánbusz felé írt levél elkészült, átküldtem a hivatalba, hogy 
olvassa át mind a jegyző, mind a polgármester. Javaslom ezt követően elküldeni az 
országgyűlési képviselőnknek, a minisztériumnak, valamint a Volánbusz igazgatóságának is. 
 
A képviselő testület a tájékoztatást elfogadta, de határozatot nem hozott. 
 
2.Józsa László képviselő: A községi buszmegállók közül néhány nagyon rossz állapotban van, 
javaslom ezeket a tél beállta előtt felújítani. A törött elemeket elszállítani, amit lehet pótolni. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az összes buszmegálló állapota rossz, jövőre cserélni 
szeretnénk mindet. 
 
Több napirendi pont nem lévén a polgármester úr megköszönte a soros önkormányzati 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
  
 

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


