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

2015. szeptember 10-i soros ülésén 
 

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

   Nagy András Gábor - alpolgármester,  
 
Bálintné Balogh Mária, 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 
     Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 

            
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen 
van, távol maradt Csizmadi László képviselő. 
 
Megkérdezi a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése a napirendi pontokhoz, vagy 
szeretné-e valaki kiegészíteni azt.  
Molnár Tibor képviselő az Egyebekben szeretne több témát felvetni, 

- Utca végi kihajtók  
- Lakossági megkeresés 
- Augusztus 20-i program címekkel. 

Józsa László szintén jelezte, hogy az Egyebek napirendnél szeretne tájékoztatást kapni két 
témában, 

- Településképi véleményezés 
- Ürbőpusztai buszforduló témákban. 

 
Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt: 
 

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

 
2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 

előirányzat módosításáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
4. Gördülő tervezés készítése a DAKÖV Kft. által 

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

 
5. Hozzájárulás kérése ócsai rendőrőrs légkondicionáló berendezés beépítésére 

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

 
6. Hozzájárulás kérése TEFÜSZ fűnyíró vásárlására  

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

 
7. Javaslattétel Pest Megyei díjakra 

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

8. Ajánlat ismertetése Integrált Településfejlesztési Stratégia és Koncepció készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Megbízás a Beleznay kastély műszaki ellenőri feladataira 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Árajánlat ismertetése a 720 Hrsz. (Nyeső köz) közmű kiépítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Egyebek 
 

- Utca végi kihajtók – Molnár Tibor 
- Lakossági megkeresés – Molnár Tibor 
- Augusztus 20-i program – Molnár Tibor 
- Településképi véleményezés – Józsa László 
- Ürbőpusztai buszforduló – Józsa László 
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NAPIRNED TÁRGYALÁSA 
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 

- Júniusban részt vettek a tanévzárókon, továbbá minden tábor sikeresen lezajlott. 
- A felújított Révfülöpi tábor látogatottsága az elmúlt időszakhoz képest nagyobb volt.  
- Bugyi községben volt az igazgatói záró értekezlet, ahogyan ez tavaly is történt.  
- Helyszíni ellenőrzése volt az ivóvízbázis projektnek, amely sikeresen lezajlott. 
- A jövőben nem pályázati kiírások lesznek, hanem felhívások fognak megjelenni.  
- Minden rendezvény sikeresen lezajlott a településen.  
- A jövőben csak úgy maradhat fenn a Dabasi Felső-Homokhátsági Egyesület, ha 

Ráckevével egyesül és egy egyesületként fog dolgozni az eddigi irányítás mellett a 
következő hat évben.  

- Még a nyár folyamán megkezdődött a lakótelepi játszótér építése, de még nincs kész, 
mert két játékra várni kellett, ami külföldről érkezett. 

- Testületi határozat alapján egyeztetés volt a temető üzemeltetőjével, aki 
megrendelte az urnafalakat és előtte egy járdaszakasz is meg fog épülni. 

- A Bugyi-Délegyháza közötti útszakasz murvás burkolatával kapcsolatban nem jók a 
tapasztalatok, hiába fizettek ki 7 millió forintot, nagyon porol, sok probléma van vele. 
El kell gondolkodni, milyen javítással lehet helyrehozni. Be kell látni, hogy rossz 
választás volt a murva, de valójában akkor lesz az út elkészíttetése drága, amikor a 
javításért is fizetni kell.  

- Megtörtént a Bölcsőde és a Széchenyi téri iskola épületek elbontása, amiről pontos 
elszámolást fog bemutatni, mivel a költségvetésbe 4 millió forintot terveztek be a két 
bontásra. A szállításért 4.9 millió forintot fizettek ki, amiben az Abay ház udvarában 
lévő garázs elbontása is benne van. A gépi munkákra 500 ezer forint+ÁFA összegben 
állapodtak meg. Bontásnál tönkre ment az Önkormányzat autója, amely plusz 300 
ezer forintos költséget jelentett 

- Határidőre befejeződött a Kazinczy iskola régi szárnyának tetőfelújítása és 
szigetelése, amelyhez nem járult plusz költség.  

- A TEFÜSZ járdát épített az óvodába, ahol még hiányzik az előtető, de ezt is pótolni 
fogják.  

- Szeretnék megépítetni a Sportcsarnokot, a beadott pályázattal kapcsolatban nagyon 
bizakodó. 
 

Rácz Zsolt képviselő: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásánál olvassa, hogy a 
Beleznay kastélyt 5 millió forintból felújították. Mit takar a felújítás? 
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az augusztusi rendkívüli ülésen döntöttek arról, 
hogy a kastély homlokzatát felújítják, továbbá a vizesblokk teljes átalakításra szorult, mivel a 
mosdó csak irodán keresztül volt megközelíthető a nyilvánosság számára.  
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Józsa László képviselő: Az urna-sírfalak kapcsán tárgyaltak a kivitelezés időpontjáról is? 
 
Somogyi Béla polgármester: Előreláthatólag egy hónapon belül megvalósul. 
 
Józsa László képviselő: Az orvosi ügyelet tárgyalásakor milyen konkrétumokat beszélt meg 
Apaj polgármesterével? 
 
Somogyi Béla polgármester: Konkrétumról még nem beszéltek, csak mint lehetőség 
vetődött fel. Erre csak akkor kerülhet sor, amikor pontos esetszámokról kapnak kimutatást 
és az anyagi költségvetést is be tudják mutatni.  
 
Több hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

138/2015. (IX. 10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, 
valamint a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi előirányzat módosításáról 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta az előirányzat módosítását és 
elfogadásra javasolja a Testület felé.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2015. évi 
költségvetés I. féleévi előirányzat-módosításról szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2015. (IX.15.) sz. rendelete az önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) sz. rendelet 
módosítására 

 

 



 6 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Szintén tárgyalta a bizottság a költségvetés I. félévi teljesítését, 
mindent rendben talált, elfogadásra javasolja a Testületnek. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadta el: 

139/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésének június 30-i teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

4. Gördülő tervezés készítése a DAKÖV Kft. által 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a két vízhálózatot egyben kell értelmezni, az 
előterjesztésben külön van, de azt szükséges lesz egy határozatba emelni. A szennyvizet és a 
csatornát 288 ezer forint + ÁFA összegért végzi el a DAKÖV Kft. a bérleti díj terhére, amely 
Bugyi községre (víz és csatorna együtt) és Felsőványra (csak vízhálózat) egyaránt értendő.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ivóvízhálózatra 
vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
az alábbiak szerint fogadta el: 
 

140/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-
ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza 
meg, hogy a  
  - Bugyi közműves ivóvízellátó rendszer megnevezésük 
  - BGY-IV rövid kódú 
  - 11-32027-1-00-10 MEKH azonosító kódú 
  - Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét  a MEKH VK 
1/2015. számú ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb  
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2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 
be a MEKH-hez. 

 
2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – 
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-
ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza 
meg, hogy a  
  -Bugyi-Felsővány közműves ivóvízellátó rendszer 
megnevezésű 
  - BGYFV-IV rövid kódú 
  - 11-32027-2-001-00-15-MEKH azonosító kódú 
- Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét  a MEKH VK 
1/2015. számú ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb  
2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 
be a MEKH-hez. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester 

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
szennyvízhálózatra vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 
8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

141/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – a 
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §-
ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérleti-
üzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és 
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza 
meg, hogy a  
  - Bugyi közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésük 
  - BGY-SZV rövid kódú 
  - 21-32027-1-001-00-06  MEKH azonosító kódú 
  - Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő 
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét  a MEKH VK 
1/2015. számú ajánlásában előírt tartalommal – legkésőbb  
2015. szeptember 15-ig készítse el és jóváhagyásra nyújtsa 
be a MEKH-hez. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester 
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5. Hozzájárulás kérése ócsai rendőrőrs légkondicionáló  
berendezés beépítésére 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Az ócsai rendőrségről érkezett a megkeresés, hogy a 
rendőrőrsre beszerelt légkondicionáló berendezések költségét szeretnék megosztani a 
három település között, ahol szolgálatot látnak el a rendőrök, annak érdekében, hogy a nyári 
melegben az irodai munka hatékonyan működhessen. A költségeket három egyenlő részre 
osztották el a települések között. A munka már elkészült és ki van fizetve.  
Az Őrsön számítanak a Testület pozitív döntésére.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költség 
megosztásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

142/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy az 
Ócsai Rendőrőrsön telepített klímaberendezésekkel 
kapcsolatosan felmerült költségek (426.720.—Ft) 1/3 részét 
átvállalja. 
2./ Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert azzal, hogy az 
önkormányzatunkra eső költség 142.240.—Ft az Ócsa Város 
Önkormányzatának K&H Banknál vezetett 10402142-
50485356-48541015 számú számlájára utalásáról 
gondoskodjon. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester 

 

6. Hozzájárulás kérése TEFÜSZ fűnyíró vásárlására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Indokolttá vált egy ipari teljesítményű fűnyíró vásárlása a 
TEFÜSZ részére. A gép ára 200.000.- forint, amely megvételét a bizottság támogatta.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a fűnyíró vásárlásról 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadta el: 

143/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  az 
önkormányzat TEFÜSZ intézménye részére 200 000 Ft-ot 
jóváhagy tárgyi eszköz –fűnyírógép- beszerzésére, és egyben 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a tárgyi eszköz 
beszerzésének elrendelésével kapcsolatosan. 
Határidő:  2015. szeptember 11. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
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7. Javaslattétel Pest Megyei díjakra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: A 6/2015. ((V.11.) sz. kormányrendelet alapján 
lehetőség van a Pest megyei díjjelölések között, hogy az év iparosa díjra is nevezzenek meg 
személyt. Úgy gondolja, hogy Pamuk Lajos bácsit terjesszék fel, aki januárban lesz 90 éves és 
1945 óta dolgozik a faluban borbélyként.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Pamuk Lajos 
jelöléséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
144/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2015. (V.11.) sz. önkormányzati rendelete alapján az Év 
Iparosa Díj kategóriában Pamuk Lajost javasolja Pest 
megyei díjra.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 

 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Tavaly beadták a pályázatot Csernus Annára, akit a legjobb 
középiskolai sportolója díjra jelöltek, de nem nyert díjat. Véleménye szerint ismét meg 
kellene próbálni, mivel azóta több versenyen is nyert díjat, azzal ki lehet bővíteni a 
beadványt. Az anyaga már kész van, csak ki kell egészíteni az elmúlt egy év eredményével.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja Csernus Anna 
jelöléséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
145/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésének 
6/2015. (V.11.) sz. önkormányzati rendelete alapján az „Év 
Sportolója Díj” - Középiskolai diáksportoló korosztály 
kategóriában Csernus Annát javasolja Pest megyei díjra. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
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8. Ajánlat ismertetése Integrált Településfejlesztési Stratégia és Koncepció 
készítésére 

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

Somogyi Béla polgármester: Négy cég ajánlatát is megismerte a bizottság, amelyből egy 
nem felelt meg a feltételeknek, a másik három alkalmas a koncepció elkészítésére. Az árak 
nagyon különbözőek, de a bizottság azt javasolta, hogy a legolcsóbból alkudjanak és azzal az 
árajánlattal keressék meg a legdrágábbat (akikkel már dolgoztak) és tárgyaljanak, hogy azon 
az áron végezzék el a munkát. Ez a tárgyalás megtörtént, de azt a választ kapták, hogy 3.5 
millió forintért ők nem tudják elvégezni a kért munkát. Véleményük szerint az árak között 
minőségbeli különbség lehet, nem tudni milyen részletességgel készítik el a koncepciót, 
mennyire kell a kezük alá dolgozni és az Önkormányzatnak anyagot szolgáltatni részükre. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Az Önkormányzat felelőssége, hogy milyen tartalommal készül el az 
anyag, az használható legyen a jövőben. 
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint a fejlesztési irányokat az Önkormányzat fogja 
megadni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Pontosan le van írva, hogy miből áll egy településfejlesztési 
stratégia és koncepció. Azokat az előírásokat be kell tartani és annak megfelelően kell 
elkészíteni.  
 
Szatmári Attila jegyző: Kormányrendelet írja elő, mit kell tartalmaznia egy-egy fejezetnek. 

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a legolcsóbb 
ajánlatóról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
146/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia és 
Koncepció készítésére vonatkozóan a Völgyzugoly Műhely 
Területfejlesztő és Tervező Kft. cég 
2083 Solymár, Bimbó u. 20.  
 
Adószám: 13634333213  
3,5 millió forint + ÁFA  
ajánlatát fogadja el.  
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a szerződés 
megkötésére.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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9. Megbízás a Beleznay kastély műszaki ellenőri feladataira 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Rácz Zsolt képviselő: A bizottság megtárgyalta Hegyi József műszaki ellenőri feladatokra 
adott ajánlatát és úgy gondolja, hogy kedvező összegről szól az ajánlat, egyet értenek vele, 
hogy Ő végezze el az ellenőri munkát.  

 
Józsa László képviselő: Naponta többször is megjelenik, szúrópróbaszerűen végez 
ellenőrzést a munkálatoknál.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a műszaki ellenőrzési 
feladat ellátásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
147/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Beleznay kastély felújítási munkáinak műszaki 
ellenőrzésére vonatkozóan Hegy-Ék Építészeti Szolgáltató 
Bt. 120.000 Ft+ÁFA árajánlatát 
- elfogadja. 
 
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

10.  Árajánlat ismertetése a 720 Hrsz. (Nyeső köz) közmű kiépítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a Képviselőknek a 720 Hrsz. (Nyeső köz) 
közművesítésének helyzetét. Amikor a víz- és csatornahálózatot építették, akkor a Nyeső 
közben még nem volt kialakítva építési telek, csupán egy tanya volt. Idő közben kialakítottak 
három telket, ahol mára már egy ház is megépült. Ők kérték, hogy a közművesítésbe az 
Önkormányzat is működjön közre. Víz- és csatornára van szükségük, amihez az első árajánlat 
2,4 millióra szólt, amit időközben a DAKÖV Kft. 2,3 millió forint  + ÁFA összegre csökkentett. 
A három ingatlantulajdonos közül egy nem érdekelt a közművesítésbe, nem szándékozik oda 
építkezni, míg egyikük a meglévő telkét meg is ossza, így ott két építési telket alakít, így a 
költségeket háromfelé kell osztani. A hálózat kiépítéséhez az Önkormányzat vállalja a 
kivitelezést a bérleti díj terhére.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy miért nem vezetik oda a gázt is, így egy földmunkával 
el lehetne azt is végeztetni a közművesítést. 
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Somogyi Béla polgármester: A gáz teljesen elválik a víz- és csatornahálózattól, mivel a 
védőtávolságot be kell tartani az építéskor. Gázra nincs szüksége a tulajdonosnak, továbbá 
annak kiépítése lényegesen olcsóbb.   
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a víz és 
szennyvízhálózat kiépítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
148/2015. (IX.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy a Nyeső köz (720 hrsz.) vezetékes ivóvíz és 
szennyvízhálózat gerincvezeték kiépítésére vonatkozóan 
vállalkozási szerződést köt a Daköv Kft. (Dabas Széchenyi 
u.3.) Adószám: 0800870-2- 13 
 2.207.916+Áfa összeggel. 
   
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a szerződés 
megkötésére.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

 

11. Egyebek 
 
 

- Utca végi kihajtók – Molnár Tibor 
 

Molnár Tibor képviselő: Több mellékutca végén a növények és a táblák takarják a kilátást, 
ami nehezíti a kifordulást a főutakra. Érdeklődik, hogy lehet-e tenni valamit ebben az 
ügyben?  
 
Somogyi Béla polgármester: Természetesen foglalkozni kell vele, de amikor a táblákat 
kihelyezték, még szakembert is hívtak a hely megválasztásához. 
Szeretnének növényeket és táblákat is a településen, de nincs meg mindennek a helye. 
Amennyiben megtalálják a legjobb helyet, áttetetik a táblákat, a növényeket fel kell úgy 
vágni, hogy ki lehessen látni az utakra. 

 
- Lakossági megkeresés – Molnár Tibor 

 
Molnár Tibor képviselő: A Kossuth utca lakói keresték meg azzal, hogy Cserna Ferenc 
állatokat tart az udvarában, de nem tartja őket tisztán, elviselhetetlen a bűz a környékén.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ez nem önkormányzati, hanem Jegyzői hatáskört érint. 
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Szatmári Attila jegyző: Eddig nem érkezett lakossági bejelentés, így hivatalosan nem tud 
intézkedni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Hatályon kívül helyezték azt a rendeletet, amely az állattartás 
számának korlátozásáról szól. Meg fogja keresni a tulajdonost és beszél vele a problémáról.  

 
- Augusztus 20-i program – Molnár Tibor 

 
Molnár Tibor képviselő: Személyesen is kint volt az augusztus 20-i programon és 
meghallgatta a műsort, továbbá más résztvevőktől is hallotta, hogy a Zséda koncert 
felháborodást váltott ki. Színvonalon aluli előadás volt, ezért javasolja, hogy a jövőben 
jobban válasszák meg, pénzért kit hívnak fellépőnek.  

 
- Településképi véleményezés – Józsa László 

 
Józsa László képviselő: Az Önkormányzatnak mindig fontosak voltak a település 
központjához tartozó utcarészletek, az hogy látvány szempontjából hogyan illeszkedik bele 
egy-egy ház stílusa, vagy színe. Lett egy balul sikerült színfolt a Kossuth Lajos utca 
központjában, ami rontja a látványt.  
Érdeklődik, hogy a színre vonatkozóan nincs beleszólása az Önkormányzatnak a 
településképi véleményezéskor? 
 
Szatmári Attila jegyző: Mivel ez nem új építmény, csak egy parasztház felújítása volt, nem 
kellett településképi véleményezést adni az Önkormányzatnak.  

 
- Ürbőpusztai buszforduló – Józsa László 

 
Józsa László képviselő: Az Ürbőpusztai lakosok jelezték, hogy Czanik-Ürbőre továbbra sem 
megy be a busz, az utasoknak több kilométert kell gyalogolniuk a buszig.  
 
Somogyi Béla polgármester: Ebben a témában nem történt intézkedés, elmaradtak a 
munkával, melynek az az oka, hogy a buszforduló felújítását együtt kezelték a költségvetés 
készítésekor a többi munkával. Természetesen pótolni fogják a mulasztást, de ez nem 
néhány napot vesz igénybe.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

Somogyi Béla      Szatmári Attila 
                         polgármester           jegyző 


