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NAPIREND ELŐTT

Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
tagjából 8 fő jelen van, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó jelezte, hogy később érkezik, valamint
Csizmadi László jelezte távolmaradását az ülésről.
Megkérdezi a Képviselőket, hogy van-e valakinek kiegészítése a napirendi pontokhoz.
Molnár Tibor jelezte, hogy a Közvilágításról szeretne érdeklődni, Rácz Zsolt az Abay utca,
Szőlő utca által bezárt telkekről kérne tájékoztatást, majd a Polgármester úr jelezte, hogy
tájékoztatás kíván adni az Önkormányzat lekötött pénzéről a Generali Alapkezelő Zrt.-nél,
majd a Művelődési Ház felújításáról, annak költségeiről kíván néhány mondatot szólni
Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról.
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tájékoztatója a 2014-2015. évi tanévről, az új tanév beindításáról
Előadó: Németh Mihályné intézményvezető
Véleményező: Kulturális Bizottság
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3. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János Tagintézményének
tájékoztatója a 2014-2015. évi tanévről, az új tanév beindításáról
Előadó: Andó János Tagintézmény-vezető
Véleményező: Kulturális Bizottság
4. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2014-2015. évi munkáról,
az új nevelési év kezdetéről
Előadó: Bodnár Sándorné óvodavezető
Véleményező: Kulturális Bizottság
5. Előterjesztés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása
módjának felülvizsgálatára
Előadó: Szatmári Attila jegyző
6. Előterjesztés Egri Lajos Ürbői személyszállító buszjáratának díjemelésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
7. Egyebek
- Bölcsőde tervezéshez döntés
- Közvilágításról – Molnár Tibor
- Abay utca, Új utca, Szőlő utca által bezárt telkekről – Rácz Zsolt
- Tájékoztatás az Önkormányzat lekötött pénzéről a Generali Alapkezelő Zrt.-nél –
Somogyi Béla
- Művelődési Ház felújításáról – Somogyi Béla

NAPIRNED TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
-

-

Több megbeszélés volt a bölcsőde építésével kapcsolatban, annak lehetőségéről,
helyszínéről és mára megérkezett a közvélemény-kutatás részeredménye is,
melyről az egyebekben szeretne részletesen beszélni.
Megbeszélést tartott a Magyar Közút vezetőjével a Kavics Union kihajtójának
átépítésével és a kiskunlacházi út mentén az önkormányzati tulajdonú földutak
sárrázóinak kiépítésével kapcsolatban. A beszélgetés kapcsán azt is megtudta,
hogy a Közút kezelésében lévő országos utak felújítására nincs pénz, ami a
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-

település szempontjából a Kunpeszéri és a Rádai utat érintette. Ezt követően
beszélt Pánczél Károllyal, miután a Testület döntésének megfelelően az elkerülő
út megvalósításához kérték a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. segítségét, hogy az
mielőbb megépülhessen.
„Kertváros” megbeszélésen volt, ahol a kistérségi családsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat további feladatellátásról tárgyaltak.
A katasztrófavédelem szervezett gyakorlati oktatást Mihályi Sándor vezetésével,
melyen sok civil vett részt Bai Miklósné szervezésével. Az oktatás sikeresnek volt.
Részt vett a Vidékfejlesztési Egyesületek Nemzetközi Konferenciáján, melyet DélOlaszországban tartottak.

Józsa László képviselő: Ürbőpusztai lakosoktól hallotta, hogy most már a munkásokat szállító
buszok sem és az ürbői VOLÁN járatok sem mennek be a fordulóig, odáig ki kell gyalogolniuk
az utasoknak. Mivel jön a hideg és az utak csúszóssá válnak, lépni kell az ügyben, mert több
kisgyermeket és időset is érint ez a probléma.
Somogyi Béla polgármester: Három héttel ezelőtt az ürbői lakosok kaptak egy fuvar mart
aszfaltot, amelyet összefogással elegyengettek a buszfordulónál. Nem tudja miért nincs
változás a járatok útvonalával kapcsolatban, mivel ezt a javítást már jelezték a VOLÁN felé.
Nagy András Gábor alpolgármester: A vezetőség azt ígérte, hogy ki fognak menni a VOLÁNtól és megnézik az utat, amennyiben megfelelőnek tartják az út minőségét, ismét be fog
menni a busz, és ezt majd jelezni fogják az Önkormányzat felé is.
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint nem az Önkormányzat felé kell jelezniük, mivel az út
a Magyar Közút fenntartásában van.
Somogyi Béla polgármester: A Magyar Közút felé hiába jeleznek, ha nincs rá pénzük
megjavítani, inkább a Nemzetgazdasági Minisztérium felé kell jelezni. Korábban készült
számítás arra, hogy a bevezető út aszfaltozása 30.6 millió forintba kerülne.
További kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak
szerint fogadta el:

153/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két
ülés között végzett munkáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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2. Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tájékoztatója a 2014-2015. évi tanévről,
az új tanév beindításáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy nem tudott részt venni a bizottsági ülésen, de
egy nagyon tartalmas beszámolót olvashatnak a Kazinczy iskoláról, de mindegyik beszámoló
olvasása után elmondható, hogy komoly munka folyik az intézményekben.
Józsa László képviselő: Részletesen tárgyaltak a beszámolókról és a bizottság tagjai
elmondták, hogy nagyon elégedettek a munkával, jó évet vetít az Önkormányzat elé.
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint a jövő évi terv jó alap lesz a későbbi értékeléshez is.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadta el:
154/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bugyi Nagyközségi Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola tájékoztatóját a 2014-2015. évi tanévről,
valamint az új tanév beindításáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
Józsa László képviselő: Természetesen a bizottsági ülésen beszéltek azokról a problémákról
is, melyek nehézséget okoznak az oktatásban. Ilyen volt például a korábban ígért
státuszbővítés, mely elmaradt, továbbá a tanárok túlóráinak ki nem fizetése, vagy a tanárok
megemelkedett óraszámai területén szintén nem történt rendezés.
Németh Mihályné intézményvezető: A KLIK támogatja a státuszbővítési kérelmét, de föntről
nem kapták meg a bővítést. Mivel napi kapcsolatban van a tankerületi igazgatóval, minden
problémáról tudomása van, ami felmerül az iskolában, de akár az egész tankerületben. Nem
csak Bugyin van státuszhiány, a kerületben 8 státuszra lenne szükség.
Rácz Zsolt képviselő: Ebben az esetben visszavonja a javaslatát arra vonatkozóan, hogy
írjanak levelet a Minisztériumnak, melyben megfogalmazzák a problémákat.
Szabó Gábor László képviselő: Azt is meg kell érdeklődni, hogyha átvennék az iskolát
alapítványi fenntartásba, akkor az állam ugyanannyit fordít-e a fenntartás költségeire?
Szatmári Attila jegyző: Pontos adatot nem tud mondani, de abban biztos, hogy ebben az
esetben csak töredékét vállalná a fenntartási költségeknek.
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Németh Mihályné intézményvezető: Beszélni fog fog a tankerületi igazgatóval ennek
lehetőségéről és feltételeiről.
Somogyi Béla polgármester: A hozzászólásokat követően összegezte az elhangzottakat és az
alábbiakat mondta el:
A Kulturális Bizottság a beszámoló tárgyalását követően azt a javaslatot tette Testület felé,
hogy írjon levelet a Minisztériumnak a KLIK fenntartóval kapcsolatos problémákról, de
miután újratárgyalták a napirendet kiderült, hogy a KLIK is tisztában van a felmerült
problémákkal, ezért úgy döntenek, hogy elállnak a levél megírásától.

3. Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János
Tagintézményének tájékoztatója a 2014-2015. évi tanévről,
az új tanév beindításáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Itt is részletes beszámolóról olvashattunk, melyet a bizottság
szintén megtárgyalt és elfogadásra javasol a Testület felé.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadta el:
155/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János
Tagintézményének tájékoztatóját a 2014-2015. évi tanévről,
valamint az új tanév beindításáról szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

4. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2014-2015.
évi munkáról, az új nevelési év kezdetéről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót,
de várja a kérdéseket, észrevételeket a beszámolóhoz.
Bodnár Sándorné óvodavezető: Elmondja, mivel csak nyár óta vezetője az óvodának, inkább
a terveire helyezte a hangsúlyt.
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Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadta el:
156/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda beszámolóját a
2014-2015. évi munkáról, valamint az új nevelési év kezdetéről
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

5. Előterjesztés a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási
feladatok ellátása módjának felülvizsgálatára
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A kistérség vezetőségével már előre tárgyaltak arról, hogy a
régi keretek között próbálják tartani a családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátását.
Szatmári Attila jegyző: A járási székhelyközpont Dabas város, ezért egy egyeztetési eljárás
keretében együttműködési megállapodást kell kötni, hogy továbbra is a Gyáli Kistérség gyáli
székhellyel lássa el ezt a feladatot és a régi rendszer tovább működhessen.
A napirend tárgyalása közben megérkezett Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő, így a
testület létszáma 8 fő lett.
Somogyi Béla polgármester: A törvény azt célozza, ahol eddig nem volt ez a szolgáltatás, ott
is legyen. A térségben jó az intézményrendszer, jó szakemberek dolgoznak jó eszközökkel.
Szatmári Attila jegyző: Az átalakítással lecsökken a támogatás mértéke, a 3 fő dolgozó
helyett csak 1.2 státuszt finanszíroz az állam. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy ezekkel az
emberekkel ezen a színvonalon szeretnék továbbra is ellátni a munkát.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadta el:
157/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározott család- és
gyermekjóléti
szolgálat keretében végzett lakóhely szintű
minimumszolgáltatásokat, valamint általános segítő kötelező
feladatokat 2016. január 1. napjától a "Kertváros" Önkormányzati
Társulás által fenntartott intézmény (jelenlegi neve: "Kertváros"
Szociális és Családvédelmi Központ) keretein belül, a jelenlegi személyi
és tárgyi feltételekkel kívánja elláttatni.
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2. felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyermekjóléti központok
működtetésével
kapcsolatos
egyeztessen
Dabas
település
Önkormányzatával, arra vonatkozóan, hogy továbbra is a Társulás
intézményen keresztül lássa el a feladatokat.
3.) felkéri a polgármestert az 1.) pontban foglaltak szerint elkészítendő
feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatosan felmerülő adminisztrációs
és egyéb feladatok ellátására és aláírására.
Határidő: 1.)-2.) azonnal és folyamatos
Felelős: 1.)-2.) polgármester

6. Előterjesztés Egri Lajos Ürbői személyszállító buszjáratának
díjemelésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Egri Lajos kér emelést az ürbői gyermekszállítás
buszköltségeihez, melyhez két éve nem történt díjemelés. A busz egyre több karbantartást
igényel, annak ellenére, hogy az üzemanyagár nem emelkedett, sőt, csökkent, egyre többet
kell buszjavításra költeni, mivel az út is rossz.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
158/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Egri Lajossal jelenleg érvényben lévő
szállítási szerződés napi díja 12.000+áfa összegre
emelkedjen, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert a szerződés módosításának aláírásával.
Határidő:
Felelős:

15 nap
Somogyi Béla polgármester

7. Egyebek
- Bölcsőde tervezéshez döntés
Somogyi Béla polgármester: Megkérték a védőnőket, hogy juttassák el azokhoz az érintett
családokhoz a kérdőíveket, akik érintettek lehetnek gyermekeik bölcsődei ellátásában. Mai
napon beérkeztek a védőnőktől a bölcsődei igényekre a válaszok azoktól a szülőktől, akik
meg lettek szólítva a felmérés érdekében, mely azért készült, hogy meg tudják szólítani a
tervezőket, hogy milyen tervet készítsenek az épületre vonatkozóan, továbbá a helyszínt
meg tudják jelölni.
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Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Még a mai napon is érkeztek be válaszok,
melyek alapján elkészítették az összesítést és az alábbi tájékoztatást adja:
A válaszadók 89 %-a szeretné bölcsődébe íratni a gyermekét, mely rendkívül magas arány.
A 2014-16 között született gyermekek közül 50 gyermeket vinnének bölcsődébe, továbbá a
2015-ben születettek és majd 2016-ban születendő gyermekek közül 29 gyermeket íratna be
a szülő bölcsődébe. A 180 db kiküldött kérdőívből 1/3-tól valamivel több (69 db) kérdőív
érkezett vissza.
A csoportszám meghatározáshoz fontos tudni, hogy egy bölcsődei csoportba 12 fő lehet,
amitől abban az esetben térhetnek el, ha olyan tiszta csoportot indítanak, ahova csak 2 éves
gyermek jár, vagy ha valamivel nagyobb korú gyermekek járnak, akkor 14 fő is lehet egy
csoportban. Amennyiben sajátos nevelési igényű (SNI), vagy valamilyen hátrányos helyzetű
gyermek is bekerül a csoportba, akkor 10 fős lehet a csoportlétszám. Ennek függvényében
kell dönteni a csoportlétszám kialakításáról.
Bodnár Sándorné óvodavezető: Ebben a korban még nem derül ki, hogy egy gyermek SNI-s,
mivel ilyen korban csak az érzékszervi- és a mozgásszervi probléma tapasztalható.
Érdeklődött a korcsoportok után és megtudta, hogy egy éves kor alatt tejkonyhát kell
üzemeltetni, így legtöbb esetben ilyen csoportot nem indítanak.
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Kérdés volt a helyszín is. A válaszadók 1/3-a
a lakótelepet jelölte meg, a 2/3-a pedig a Kossuth L. utcába szeretné a bölcsődét.
Somogyi Béla polgármester: A működtetéssel kapcsolatban van a hiányzó gyermekek száma,
mivel a kieső létszám költségét az Önkormányzatnak kell vállalni. Normatív támogatás csak a
benn töltött napokra jár.
Rácz Zsolt képviselő: Látni kellene a költségeket a kettő és a három csoportos bölcsőde
esetében egyaránt. Véleménye szerint a három csoport nagyobb rugalmasságot biztosít az
Önkormányzat számára.
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, hogy a már működő ócsai bölcsőde költségéről kértek
információt, melyről a következő tájékoztatást tudja adni: A két csoportos bölcsőde
működtetése 18 millió forintba kerül, melyhez a tényleges költségek kb. 50 %-a a normatív
támogatás mértéke. Az üzemeltetéshez még 4-4.5 millió forintot hozzá kellett tenni az
Önkormányzatnak.
Azt is tudni kell, hogy három csoport esetében a kiszolgáló helyiségeket duplázni kell a
kétcsoportoshoz képest, mivel a három és négy csoportos bölcsőde között nincs különbség a
kiszolgálóhelyiségek tekintetében.
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Soknak tartja a három csoportot, mivel még sok
szülő nem tudja a bölcsődei ellátás anyagi terheit, ami havi 25.000.-Ft.
Bodnár Sándorné óvodavezető: Arra is van példa, hogy szociális helyzetre tekintettel
ingyenes az étkeztetése a kisgyermeknek, de ilyen esetben napi gondozási díjat határoz meg
a Képviselő-testület, melynek maximális összege napi 800.-Ft.
Szatmári Attila jegyző: A tervezés miatt fontos a helyszín és a csoportlétszám
meghatározása. Ki kell adni a tervezőknek a paramétereket az épülethez.
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Szabó Gábor László képviselő: Inkább a három csoportban kellene gondolkodni, mivel
azokat is támogatni kell, akik kevesebb pénzből élnek, továbbá azoknak is lehetőség nyílna
bölcsődei gondozásra, akik itt dolgoznak, de nem helyi lakosok.
Somogyi Béla polgármester: Mivel 100 %-ban támogatott pályázatról van szó, inkább a
három csoportban gondolkodik. A következő év beruházásai a szennyvíztisztító, a
Sportcsarnok és a Bölcsőde megépítése lehetnek.
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, hogy amit most erősíteni kívánnak, az egy szükséges
rossz a gyermekeknek. A kisgyermekeknek minél tovább együtt kellene lenni a szülővel. Nem
azt kellene erőltetni, hogy minél korábban menjen vissza a szülő dolgozni, hanem minél
tovább maradjon otthon a kisgyermekével. Ezt tapasztalatból tudja mondani.
Somogyi Béla polgármester: Ő is tud mondani tapasztalatból jó példát a bölcsődre, mely a
megvalósítás mellett szól. A mai gondozás össze sem hasonlítható a 30-40 évvel ezelőttivel.
Napi összesítőt vezetnek a kisgyermekről, nyomon követhető a fejlődésük. Csak jó
tapasztalataik vannak a bölcsődéről.
Molnár Tibor képviselő: Van-e arról adat, hogy mikor volt utoljára Bugyi községben bölcsőde
és mennyi gyermek vette igénybe?
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Tudomása szerint 1986. volt az utolsó év, akkor kb.
30 fő vette igénybe.
Nagy András Gábor alpolgármester: Sok fiatal dolgozik a Hunland Trade Kft.-nél és az OBO
Bettermann Kft.-nél, akiket jó lenne itt tartani. Sok szülő szeretne visszamenni dolgozni, a
bölcsőde megépítésével megadnák a lehetőséget hozzá. Véleménye szerint három csoportos
bölcsődére lenne szükség a lakótelepen.
Németh Mihályné intézményvezető: Minden nőnek szüksége lenne munkára, de ezt 4 vagy
6 órás munkaidőben tudná leginkább elképzelni. Ennyi munkaidő egy nőnek elegendő lenne
ahhoz, hogy minden másra is kellő időt tudjon szánni a család és háztartás mellett.
Somogyi Béla polgármester: Az OBO Bettermann Kft. még több bővítést tervez, még több
fiatal dolgozója lesz. Még mindig jobb egy nagyobb bölcsődét építeni, mint később belátni,
hogy kicsi lett.
Molnár Tibor képviselő: Ha fejlesztenek a nagy cégek, lehet, hogy még többen fognak
ideköltözni a településre, így nő a lakosságszám, nő a gyermekek száma.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a három
csoportos bölcsődéről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5
igen 3 nem szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
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159/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a bölcsőde épületét három csoportosra
tervezteti meg.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: november 30.
Somogyi Béla polgármester: A szülők más szempontokat vettek figyelembe a helyszín
megjelölésekor, mint amit az Önkormányzatnak kell figyelembe venni. Nem elegendő azt
szem előtt tartani, hogy a központban azért lenne megfelelő, mert minden más üzlet ott
található, így több mindent el tudnak intézni egy helyen. Fontos azt figyelembe venni, hogy
az Abay ház kertjében nincsenek közművek, nincs aszfaltozott út, sem közvilágítás és nincs
megoldva a vízelvezetés sem. Egy hozzávetőleges költségvetés készítése után kiszámolható,
hogy mindez közel 50 millió forintba kerülne az Önkormányzatnak.
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint a kisgyermekeket úgyis járművel fogják vinni a
bölcsődébe nem pedig gyalog, így szinte mindegy, hol van a helye.
Bodnár Sándorné óvodavezető: A Széchenyi téren egy csendes, forgalomtól mentes helyre
járhatnának a gyerekek, ahol közvetlen kapcsolatban lennének az óvodával. Több gyermek
akár a testvére közvetlen környezetében lehetne, ha a bölcsőde a lakótelepen lenne az
óvoda mellett.
Somogyi Béla polgármester: Mivel az egész terület önkormányzati tulajdonban van, bárhova
építhető a bölcsőde a lakótelepen, nem csak az iskola helyére.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Széchenyi
tér helyszínéről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:
160/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a bölcsőde épületének helyszínét a
Széchenyi térre javasolja terveztetni.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: november 30.

- Közvilágításról – Molnár Tibor
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy ki a felelős a közvilágításért? Előfordul, hogy egy
vihar után 2-3 hétig nincs közvilágítás.
Somogyi Béla polgármester: Az ELMŰ a felelős a közvilágításért, de a hibát bárki
bejelentheti, akár lakos észleli, akár az Önkormányzattól jelzik. Fontossági sorrend van a
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hibaelhárításnál, de a bejelentéskor elmondja az ügyintéző, hogy 15 nap áll a dolgozóknak
rendelkezésre, hogy elvégezzék a hiba kijavítását.
Molnár Tibor képviselő: Másik észrevétele, hogy a Kossuth Lajos utca zsákutcában lévő
utolsó oszlopán hiányzik a lámpatest, de egykor azon is volt. Lehet-e azt jelezni az ELMŰ felé,
hogy oda szeretnének lámpát, mert sötét az ingatlan előtti utcaszakasz.
Somogyi Béla polgármester: Kapott az Önkormányzat az ELMŰ-től 5 db lámpatestet, abból
egyet oda fognak felhelyezni a zsákutca végére.

- Abay utca, Új utca, Szőlő utca által bezárt telkekről – Rácz Zsolt
Rácz Zsolt képviselő: Mit lehet tudni a bezárt telkek jelenlegi állapotáról? Hol tart most az
ügyintézés?
Nagy András Gábor alpolgármester: Amikor Császár Ferenc aláírta a jóváhagyó nyilatkozatot
a telekalakításról, akkor már több telek esetében történt tulajdonmódosulás, így majd újra
meg kell keresni az ingatlantulajdonosokat és megint nyilatkoztatni kell.
Somogyi Béla polgármester: Megvizsgálták a belvízhelyzetet, mivel a dr. Abay Frigyes utca
lakóitól sok visszajelzés érkezett a problémával kapcsolatban. Felmerült benne a kérdés,
hogy az Önkormányzat felelős lenne-e azért, hogy ott telkeket osztott ki. Azt is tudni kell,
hogy abban az időben voltak a legszárazabb évek mikor ott telkesítettek, nem gondoltak rá,
hogy ilyen problémák jönnek. Szakembert hívtak, aki olyan megoldást dolgozott ki, ami 100
millió forintba kerülne.
Jelen helyzetben is hasonló lehet a probléma, mivel a bezárt telkek is mély fekvésű területen
helyezkednek el. Több verziót felvázoltak a legjobb megoldás érdekében, hogy ez a
belvízprobléma elkerülhető legyen, de a tulajdonosok a legjobb hozadékot akarták elérni, így
nem egyeztek bele a telkek közepén lévő vízgyűjtő tó megépítésébe.
Rácz Zsolt képviselő: Azt gondolja, ismertetni kell az ingatlan-tulajdonosokkal a szakértői
véleményt, hogy tudatában legyenek a vízelvezetés módjának.
Szabó Gábor László képviselő: Szabályozni kellene, hogy azon a területen ne lehessen pincés
házat építeni.
Somogyi Béla polgármester: Már nem csupán a pincékről van szó, hanem az udvarokban is
víz van, több helyen az udvari lépcsők is víz alatt vannak.
Molnár Tibor képviselő: Az adás-vételi szerződésben rögzíteni kell, milyen feltételekkel veszi
meg a vevő a telket.
Somogyi Béla polgármester: Korábban azért jártak be a lakosok az Önkormányzathoz, mert
esős időben járhatatlanok voltak az utcák, most azért keresik meg, mert víz áll az
udvarokban. Tudni kell, hogy ez legtöbb esetben nem esővíz, hanem talajvíz. Ez ellen nem
tudnak mit tenni.
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- Tájékoztatás az Önkormányzat lekötött pénzéről a Generali
Alapkezelő Zrt.-nél – Somogyi Béla
Somogyi Béla polgármester: A 100 millió forint lekötött pénze az Önkormányzatnak jelenleg
101.008 millió forint, éves szinten 0.9 % hozamnak felel meg. Ekkora hozam várható a
jövőben is. Kérdezték, hogy fogja-e mozgatni ezt a pénzt az Önkormányzat vagy sem.
Amikor a pénzlekötésben gondolkodtak, gondolkoztak a takarékszövetkezetnél történő
lekötésben, de az egyesülést követően a B3 Takaréknál továbbra sem változtak a lekötési
kondíciók.

- Művelődési Ház felújításáról – Somogyi Béla
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a művelődési ház munkálataira (külső felújítás,
karbantartás, vizes blokk átalakítás) be volt tervezve a költségvetésbe 8.850 ezer forint, majd
a Gomép Kft. árajánlata után és a Hegyi József felelős műszaki ellenőri munkáival 5.564.858.forintért végeztették el a fenti munkákat. Ebből az összegből kimaradt egy tétel, amivel
csökkent a végösszeg, de belekerült egy bejárati ajtó beépítése és egy másik ajtó felújítása,
mely 830 ezerrel növelte a végösszeget.
Józsa László képviselő: A cserére és a felújításra azért volt szükség, mert a régi ajtók
szétszáradtak, az alapanyagok nem voltak megfelelőek a felújításhoz, így egyik ajtó már
teljes cserére szorult. A vasalat is le lett cserélve kovácsoltvasra, amely már bírni fogja a nagy
súlyú ajtót.
Vélemény, kérdés nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 5.786.542.- forint
összegű határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadta el:
161/2015. (X.08.) sz. Kt. határozat
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Beleznay Kastély felújítására költött
5.786.542.- forint összeget.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: november 30.
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a
megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.
Somogyi Béla
polgármester

Szatmári Attila
jegyző
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