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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. június 26-i rendkívüli ülésén 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

Török Anita – pénzügyi vezető 
 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
vendéget, valamint Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 
megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, ezért a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 
 

1. Döntéshozatal  „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” közbeszerzési eljárásban 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 

2. Ajánlat szúnyoggyérítésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  

 
3. Konténer vásárlása családsegítő részére 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 

4. Javaslat utasvárók létesítésére 
Előadó: Szabó Gábor László- igazgató  

 
5. TEFÜSZ részére gépbeszerzés 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 



 3 

6. Előterjesztés Semmelweis napi rendezvény támogatásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 

7. Előterjesztés Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek Egyesületének kérelméről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 

8. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása –  c. projekthez önerő biztosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
 

9. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról és pályázat benyújtásáról döntéshozatal 
Előadó: Szabó Gábor László- igazgató  

 
10. Kérelem konduktor – megelőző vizsgálathoz 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester 
 
11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló rendelet 

módosítása 
Előadó: dr. Szatmári Attila jegyző 

 
Napirend tárgyalása 

 
 

1. Döntéshozatal  „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” 
közbeszerzési eljárásban 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: A Bölcsőde pályázattal kapcsolatban még nincs meg a 
támogatói határozat azzal kapcsolatban, hogy hivatalosan is elmondható legyen, nyertes lett 
az építésre vonatkozó pályázata az Önkormányzatnak. Csak szóban hangzott el, hogy nyertes 
lett, de a Kormány még nem adta ki a hivatalos értesítőt róla. A közbeszerzés lefolytatását 
követően alá kell írni a szerződést és hamarosan el kell kezdeni a munkát. költségei 
elszámolhatók. A tíz jelentkezőből pontozással alakult ki a legjobb, azaz a nyertes 
ajánlattevő. A kivitelező cég nem ismert az Önkormányzat részéről, kiskunlacházai cég, akivel 
még nem dolgoztak együtt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az Önkormányzatnak előfinanszírozással kell elkezdeni az építkezési 
munkákat, továbbá a kivitelező céget sem ismerik, de ennek ellenére az a véleménye, hogy 
kössék meg a szerződést.  
 
Somogyi Béla polgármester: Több ismerős céget is meghívtak a közbeszerzési eljárásba, de 
többen még ajánlatot sem adtak be, mert tudják, hogy nincs kapacitásuk a munkát elvégezni. 
A legkedvezőbb ajánlatot tévő építési költsége 30 millió forinttal olcsóbb lett, mint a 
pályázatban szereplő nettó költség, ami jó az Önkormányzat részéről nézve, de az biztos, 
hogy az építés során oda kell figyelni minden részletre. Azt sem tudja mi az oka annak, hogy 
a legdrágább és a legolcsóbb ajánlat összege között 100 millió forint különbség van. Azért is 
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kell megkötni még a napokban a szerződést, mert az idő előrehaladtával az árak emelkedni 
fognak.  
 
Csizmadi László képviselő: Érdeklődik, hogy van -e bölcsődevezető, aki el tudja majd látni a 
feladatot? 
 
Somogyi Béla polgármester: Még nincsen, de körbe néztek a környező településeken és 
Taksonyról és Pilisről is felajánlottak a vezetők segítséget, hogy képesítés nélküli vezető 
mellett tud munkát végezni.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Többen érdeklődtek a bölcsődei képzések 
felől, ketten most végzik a 10 hónapos tanfolyamot, de azt már hallották, hogy nevelőket is 
már csak főiskolai végzettséggel lehet alkalmazni. Vezetőnek pedig öt éves gyakorlattal is kell 
rendelkezni.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzési 
eljárás eredményessé nyilvánításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 
9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
Somogyi Béla polgármester – igen 
Nagy András Gábor alpolgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő – igen 
Csizmadi László képviselő – igen 
Józsa László képviselő – igen 
Molnár Tibor képviselő – igen 
Rácz Zsolt - igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő – igen 
 

 
139/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 

 
1)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Vállalkozási 

szerződés az „Új bölcsőde építése Bugyi Nagyközségben” című 
közbeszerzési eljárását  
 az eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Merito Trend 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza Dömsödi út 23.) 
ajánlattevő ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja az alábbiak szerint: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 291.569.578,- 
HUF 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a 
felhívás III.1.3. M.II. alkalmassági 

követelmény tekintetében 
bemutatott szakember többlet 

szakmai tapasztalata (minimum 0 
hónap, maximum 60 hónap) 

60 hónap 
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Többletjótállás mértéke hónapban 
megadva a minimálisan kötelező 24 

hónap felett (minimum 0 hónap, 
maximum 12 hónap) 

12 hónap 

 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Somogyi 

Béla Polgármestert, hogy a Merito Trend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(2340 Kiskunlacháza Dömsödi út 23.) ajánlattevővel az ajánlatban foglalt 
feltételekkel és nettó 291.569.578,- Ft +Áfa ajánlati árral a vállalkozási 
szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse. 

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés ajánlattevőknek 
való megküldésére a döntéshozatalt követően haladéktalanul, de legkésőbb 
3 munkanapon belül. 
 

 Határidő: 3 munkanap- írásbeli összegezés kiküldésére    
-10 munkanap lejárta után 15 nap- szerződés megkötésére          
  

           Felelős: Somogyi Béla polgármester 
      Török Anita pénzügyi vezető    

 
 

2. Ajánlat szúnyoggyérítésre 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Országos probléma a szúnyogok elszaporodása, tavaly már 
ilyenkor megtörtént a településen a gyérítés, az idén is nagy szükség van rá.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Földi gyérítést terveznek, ami ködszerű párát bocsát ki és az 
emberre nincs káros élettani hatással, csak szúnyogokra.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szúnyoggyérítésről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

140/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 

1)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a település közigazgatási 
területén földi szúnyoggyérítés végez.  

2) A szúnyoggyérítésre megbízza a Bogármérnökség Kft-t 
(5000 Gyula Eminescu u. 55., asz:22692522-2-04) az 
ajánlatában foglalt 1500,-Ft+áfa/ha ajánlati árral és 
feltételekkel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3. Konténer vásárlása családsegítő részére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Két ajánlat van feltöltve, az egyik használt konténert mutat 
kívülről és belülről, a másik kép csak egy illusztráció a konténer típusáról.  
 
Csizmadi László képviselő: Ezekről a használt konténerekről annyit kell tudni, hogy 
hajózásban vettek részt, de ott már valami ok miatt nem felelnek meg. A helyi célnak meg 
fog felelni a használt is, nem ázik be, le kell kezelni és sok évig meg fog felelni a célnak.  
 
Józsa László képviselő: Kiváltja a konténer azt a funkciót, amit eddig a mosdókban és 
raktárhelyiségekben oldottak meg a ruhák tárolásakor. Az már tarthatatlan állapot volt, 
ahogy a családsegítősök tárolták a felajánlásokból gyűjtött ruhákat.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Évi kétszer van ruhaosztás, ablakra nincs szükség, csak 
zárható legyen, amibe nem tud rágcsáló bemenni. Polcozni kell belülről, minél jobban 
kihasználható legyen a tér.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a konténer vásárlásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

141/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat családsegítői feladatainak ellátása érdekében 
1073 hrsz-ú   ingatlanon konténert helyez el.  

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1) pontban leírt feladatok biztosítása 
érdekében 20 talpas konténer vásárlására a Térmester 
Kft. (Budapest, Ecsedháza u. 14, 1171, adószám: 
14281945242) cég ajánlatát elfogadja és 520.000,- Ft + 
Áfa összegért + 40.000.- Ft+ Áfa szállítási díjjal 
megvásárolja.  

 
Felkéri a Polgármestert, hogy a konténert megrendeléséről 
intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
4. Javaslat utasvárók létesítésére 

Előadó: Szabó Gábor László- igazgató  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Szabó Gábor László képviselő: Hosszasabb vita előzte meg az utasvárók létesítéséről szóló 
döntést, amit már két cég termékére szűkítettek le annak érdekében, hogy meg tudják hozni 
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döntésüket. A két típus az Mmcité Kft Aureo típusa, a másik az Alex Bútor Kft. Firenze2 
között van. Az Mmcité fa hátsó falu várója szimpatikus számára, mert jobban illeszkedik a 
környezetbe. A Firenze típust meg is tekintette helyszínen felállítva. Az Aureo azért 
szimpatikusabb számára, mert a kisebb méretű is nagyobb, mint az Alex Bútor Kft. nagyobb 
termékének.  
 
Józsa László képviselő: Számára az a probléma, hogy a műanyag oldal és hátsó falát tele 
fogják ragasztani hirdetési plakátokkal. Mindenképp hirdetőtáblát kell kihelyezni a várók 
mellé és felhívni a figyelmet arra, hogy tilos a ragasztás a váróra.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Az a véleménye, hogy vásárolni kell hirdetőtáblákat a 
település több pontjára (boltok, piac, várótermek mellé) és hirdetést csak azokra kihelyezni. 
Aki ezt nem tartja be, annak le kell venni a plakátját és felhívni a figyelmét, hogy nem lehet 
azt kihelyezni a várókon.  
 
Somogyi Béla polgármester: Milyen előkészületekre van szükség a várók telepítéséhez?  
 
Szabó Gábor László képviselő: Alábetonozási munkákat kell elvégezni, a többi telepítési 
munkát a vállalkozó fogja elvégezni.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Számára nem tetszetősek a műanyag várók és nem is fogja 
megszavazni. Akkor is tönkremegy a műanyag, ha nem ragasztanak rá semmit, mivel a sár, 
kosz, karc és firkálástól rövid idő alatt megcsúnyul, gyorsan öregszik. Nem szimpatikus 
számára, hogy a műanyag nem illik bele a vidéki környezetbe. 
 
Csizmadi László képviselő: Egyet ért vele, támogatja a gondolatot, számára sem szimpatikus 
a műanyag váró. El kell menni és Kunszentmiklóson megtekinteni az épített várót, mert az 
szebb és tájba illő. 
 
Rácz Zsolt képviselő: A tervezőnek tervezői díjat kell fizetni és egyeztetni a Volánnal, hogy 
milyen terveik vannak, az elfogadható-e számukra, nem akad-e be a tükör stb. A stílusnak 
meg kell egyezni minden váró esetében, csak a méreteknek kell különbözni. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Egyet ért azzal, hogy sokkal szebb az épített váró, de az 
is igaz, hogy egy üveg, vagy műanyag váró, ami átlátszó, az sokkal előnyösebb, mert át lehet 
látni rajta. A vázszerkezetet pedig olyan színűre lehet festeni, ami illik az adott környezetbe.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Azzal is számolni kell, hogy nem fognak kivitelezőt találni, aki 
egy éven belül megépíti a várókat. Ebben az évben már biztosan kifutottak a vállalási időből, 
több éve húzódó csúszást fognak tovább tolni időben.  
 
Molnár Tibor képviselő: Valóban gyorsan megcsúnyul a műanyag váró, mert karcolják, 
cigarettával égetik, festik, az üveget kitörik, tele ragasztják. Az épített várót viszont sokan 
illemhelynek használják. Az oldalát nyitva kellene hagyni, ezzel már be- és kiláthatóvá is válik. 
 
Józsa László képviselő: Nem biztos abban, hogy az épített váróterem minden utca látképébe 
beleillik, vagy mindenhol lenne hozzá elegendő hely.  
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Bálintné Balogh Mária képviselő: Nem lehetne a jelenlegi várók állagát feljavítani? 
 
Szabó László Gábor képviselő: Nagyon rossz állapotban vannak, porlik szét a fa, nem 
érdemes költeni rá és dolgozni vele.  
 
Molnár Tibor képviselő: Az épített téglás várók megépítéséhez kb. két hónapos várakozási 
idővel tudna kivitelezőt hozni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Mivel ennyire különböznek a vélemények, azt javasolja, hogy a 
tervező egy hónapon belül készítsen egy darab épített utasváróra tervet, azt hozzák vissza a 
következő ülésre és annak függvényében döntsenek. Javasolja ismét elhalasztani a döntést.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés 
elhalasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

142/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközségben utasvárók 
létesítésére vonatkozó döntést elhalasztja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

5. TEFÜSZ részére gépbeszerzés 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Szükségessé vált néhány kisebb gép megvétele a TEFÜSZ 
részére, melyeket leírt a vezető és azok már be is vannak árazva.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gépbeszerzésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

143/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TEFÜSZ intézmény részére plusz 300 000,- Ft felhalmozási 
keretet biztosít a 2019. évi költségvetés terhére. 
  
Határidő: 2019. július 15. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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6. Előterjesztés Semmelweis napi rendezvény támogatásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Az egészségügyi dolgozók kérnek támogatást az 
Önkormányzattól a Semmelweis napi rendezvényükhöz. A hagyományokhoz híven ebben az 
évben is javasolja, hogy a napi költségeket fizessék ki számukra, amihez a számlát be kell 
hozni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az egészségügyi 
dolgozók támogatásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

144/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az egészségügyi dolgozók részére biztosítja 
a Semmelweis napi költségek kifizetését.  
 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 

 
 

7. Előterjesztés Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek 
Egyesületének kérelméről 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Egyesületet létesítettek és számlát nyitottak a nyugdíjas 
rendőrök, akik programot szeretnének maguknak szervezni és támogatást kérnek hozzá az 
Önkormányzatoktól, hogy a buszos útjukhoz anyagi támogatást biztosítsanak számukra. 30 
főből áll az Egyesület tagsága, öt napra szeretnének kiutazni Erdélybe. A Dabas Járás térsége 
11 településből áll, bíznak benne, hogy mindegyik Önkormányzat támogatja őket egy 
meghatározott összeggel.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 100.000.- Ft összegű 
támogatásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodási 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
145/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Dabas és Térsége Nyugdíjas Rendőreinek 
Egyesülete részére egyszeri 100.000.- Ft vissza nem 
térítendő működési célú anyagi támogatást nyújt. 
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A támogatáshoz szükséges 100.000.-Ft összeget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2019. július 15. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 
8. Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása – c. 
projekthez önerő biztosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Amikor a pályázatot beadták, nyilatkoztak, hogy a szükséges 
önerőt biztosítják, amikor a közbeszerzést elfogadták, akkor is döntést hoztak, hogy az árban 
jelentkező különbözetet az Önkormányzat a költségvetés terhére vállalja. Most ismét 
döntésre van szükség, amit egy változásbejelentés indukált. Egy munkanemet kihagytak és 
egy másikat kellett betenni helyette, amivel egy jobb állapotot hoznak létre. Ehhez is 
döntésre van szükség, hogy vállalja az Önkormányzat az önerőt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az önerő biztosításáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

 
146/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete vállalja az Önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása – c., a 
PM_ONKORMUT_2018/97 számú pályázathoz (Erzsébet 
királyné és Ady E. utcák felújítása) szükséges 36.180.310 
Ft-os önerő biztosítását, mely a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosított. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                        Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2019. július 01 
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9. Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásról és pályázat 
benyújtásáról döntéshozatal 

Előadó: Szabó Gábor László- igazgató  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Lesz egy nap, amikor egy mobilitási hét pályázat keretében arra 
ösztönzik a lakosságot, hogy ne használják autóikat, hanem helyette gyalog, vagy kerékpárral 
közlekedjenek. Ezt a kampányt ki lehet egészíteni egy futónappal, amit szeptember 22-én 
kívánnak megrendezni. A futónaphoz szükséges eszközök beszerzésére kívánják benyújtani a 
pályázatot, mint pl. startkapu, időmérők, pihenőpontokhoz frissítők, kupák stb.   
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Akik beleillenek abba a körbe, hogy 
támogatják az autómentes közlekedést, azokat a pályázókat támogatják és megkapják a 
támogatást.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
147/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Európai Mobilitás Hét 2019. szeptember 16-22. 
között tartandó kampányához az alábbi programmal csatlakozik: 
2019. szeptember 22. napján futónap szervezése és 
lebonyolítása. 
Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges alábbi feltételeket teljesíti: 
- Legalább egy új állandó jellegű intézkedés meghozatala, amely 
hozzájárul az egyén autóhasználatról a környezetbarát 
közlekedési módokra történő átállásra. 
- Autómentes Nap szervezése 
A futónap lebonyolításához szükséges 1 millió forintos költséghez 
pályázatot nyújt be. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció benyújtására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: Pályázat benyújtása: 2019. június 30. 

 
10. Kérelem konduktor – megelőző vizsgálathoz 

Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Megkereste Macsek Anita védőnő, hogy egyre több 
kisgyerek van a településen, akiknek szüksége lenne mozgásterapeuta vizsgálatára, mert 
problémák vannak a mozgáskoordinációjukkal. Minél korábban állapítják meg a problémát, 
annál könnyebb és gyorsabb a mozgásuk korrigálása. A mozgást fejleszteni lehet, akár 
otthoni tornával, akár szakember segítségével. Kimutatás van róla, hogy mennyi gyermek 
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született az elmúlt években. Javasolt lenne konduktori vizsgálat, ezért az a kérése a 
védőnőnek, hogy a mellékletben szereplő szakemberrel kössenek szerződést havi egyszeri 
vizsgálathoz, melyhez a Hivatal nagytermére lenne szükség, mert a védőnői rendelő kicsi 
hozzá. Egy gyermeket 4.000.- Ft-ért vizsgál meg, és azoknál, akiknél szükség van a 
finommotorikus mozgás fejlesztésére, annak a terapeuta szakembert tud javasolni a további 
fejlesztésükhöz. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a konduktor 
alkalmazásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

148/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközségben élő 3-4 hónapos 
csecsemők mozgásfejlődésének egyszeri szűréséhez 
szerződést köt Denke Péterné konduktorral 4.000.- 
Ft/csecsemő díjazással.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: július 30. 

 
11. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről  

szóló rendelet módosítása 
Előadó: dr. Szatmári Attila jegyző 

 
dr Szatmári Attila jegyző: A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatszolgáltatásra hívta 
fel az Önkormányzatokat, melyben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállításával kapcsolatban kért adatot.  Önkormányzatunk 2014 évben elfogadta a  
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 1/2014. (I.20.) sz. önkormányzati rendeletét, azonban a telep rossz 
állapota miatt nem jelölt ki kötelezően közszolgáltatót. A Katasztrófavédelem tájékoztatása 
szerint azon települések esetén is indokolt a szolgáltatási kötelezettség biztosítása, ahol 
szinte teljesen csatornázott a település.  
Ez alapján javaslom, hogy a közszolgáltatásra az önkormányzati résztulajdonban lévő Daköv 
Kft-t kötelező közszolgáltatóként – közbeszerzési tv 9.§. k) pontja alapján -pályáztatás nélkül 
meghatározni és a mellékelt szerződéstervezet szerinti tartalommal a 2020. december 31-éig 
a szolgáltatási szerződést megkötni.  A szerződés tartalma a Daköv Kft szolgáltatási területén 
egységes. A szennyvíztisztító telep kapacitási problémája miatt a Dabasi telep fogadja be a 
nem közművel elszállítandó szennyvizet.  
 
A törvényi kötelezettségünknek eleget téve kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a 
rendelettervezetet és a szerződést fogadja el. 

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint:  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának 6/2019. (VI.28.) sz. rendeletét a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 1/2014. 
(I.20.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

 
 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerződésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

149/2019. (06.26.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi település közigazgatási területére 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállításával kapcsolatos közszolgáltatás biztosítására 
2019. július 01-től - 2019. december 31-éig terjedő 
időszakra   a Daköv Kft-vel (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) 
közszolgáltatási szerződést köt. 

 
             A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a  

         közszolgáltatási szerződést a Daköv Kft-vel aláírja. 
  

                                               Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: Pályázat benyújtása: 2019. június 30. 

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

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


