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

2015. december 10-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, Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – Jegyző 
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – ig. csop. vezető 
 

 
 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van, Molnár Tibor képviselő jelezte távolmaradását.  
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy szeretne-e az 
Egyebekben új pontot tárgyalni. 
Nagy András Gábor alpolgármester jelezte, hogy az Egyebekben szeretné Marketinfó Kft. 
kiegészítő tábláinak az árait ismertetni. Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendi pontot és megállapítja, hogy a Képviselő-testületi 8 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta azt az alábbi szerint: 
 

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

 
2. Előterjesztés a 2016. évi szolgáltatási díjakról 

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

3. Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó 
adómentesség kedvezmény meghatározása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
4. Temetőüzemeltető 2015. évi üzemeltetési beszámolója  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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5. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 

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

6. Döntéshozatal év végi juttatásokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Megbízás tervezési feladatok elvégzésre (GÁ-LA) 

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

8. Megbízás Hulladéklerakó monitoring terv készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Rászorult családok év végi támogatása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

   Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Önkormányzati ingatlanvásárlási kérelem (Hegedűs Botond és Hegedűs Krisztián) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Önkormányzati ingatlanvásárlási kérelem (Szatmári Transzport) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
13. Újszülötti támogatás bevezetése   

Előadó: Bálintné Balogh Mária képviselő 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

14. A rota- és a bárányhimlő védőoltás támogatásának bevezetése 
Előadó: Bálintné Balogh Mária képviselő 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

15. Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 



 4 

16.  2016. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
17. Régi Művelődési Ház felújítása 

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

18. HÉSZ módosítási kérelem elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

19. Piac helyének meghatározása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
20. Egyebek 

- Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti Kocsi Nonprofit KFt. tájékoztatója 
- Marketinfó Kft. kiegészítő táblái árainak ismertetése – Nagy András Gábor 

alpolgármester 
 

 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés csatolva a testületi ülés jegyzőkönyvéhez 
 
 
Somogyi Béla polgármester:  
A mai testületi ülést hétfőn megelőzte a Pénzügyi Bizottsági ülés, azóta jelentősebb 
események nem történtek, a bizottsági ülésen minden képviselő részt vett, így a napirendi 
pontok ismertek lesznek. Egyik legjelentősebb dolog, hogy a Testület korábbi döntése 
alapján elkészültek az utcanév- és a jelzőtáblák. A kihelyezésük folyamatban van, melyet a 
TEFÜSZ dolgozói csinálnak.  
Sikeres volt az év végi partnertalálkozó, csak pozitív visszajelzéseket kapott. Megköszönték a 
hatóságoknak és a vállalkozóknak az egész éves együttműködést és a támogatásokat. 
Mindamellett, hogy megbeszélték az éves munkát, egész évben arra kell törekedni, hogy 
egymás munkáját segítsék, így könnyebb az előrejutás a munkában.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Részt vett néhány összejövetelen, melyeken 
kiértékelték az egész évei munkát és ezek esetében is elmondható, hogy mindegyik 
sikeresen zajlott.  
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Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:  
 

193/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról-, valamint a két ülés 
között végzett munkáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Előterjesztés a 2016. évi szolgáltatási díjakról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság alaposan megtárgyalta a napirendet és úgy döntött, 
hogy az alacsony inflációra való tekintettel nem kívánnak díjemelést végrehajtani, csupán két 
területen szükséges az emelés. Egyik az étkezési díjak, ahol 2 %-os emelést javasolnak, a 
másik a temetőüzemeltetés díjainál jelentkezett, ahol 3 %-os emelés szükséges.  

 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  

 
194/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a Zóna Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   368,61,- Ft   590+159= 749 Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  174,91,- Ft   211+  57= 268 Ft/nap 
Ált Iskola ( diák ebéd):  312,61,- Ft   494+133= 627 Ft/nap 
Szociális ebéd:   312,61,- Ft   494+133= 627 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 5,49 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt az 
üzemeltetési szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott az alábbiak szerint:  
  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 14/2015. (XII.14.) számú rendeletét a 
szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben 
kivetett díjakat meghatározó egyes önkormányzati 
rendeletek módosításáról 

 
 

3. Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatókra 
vonatkozó adómentesség kedvezmény meghatározása 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben az egészségügyi dolgozóknak adómentességet 
kívánnak adni, akkor azt most kell megtenni, ezért került napirendre a téma. A bizottság 
javasolta az adómentesség megadását.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta:  

195/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Bugyi Nagyközség Önkormányzatának …/2015. (XII. .) sz. 
rendelete az önkormányzat helyi adókról szóló 27/2004. 
(XII.13.) sz. rendelet módosításáról” szóló rendelettervezet 
szövegezését elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a 
rendelettervezetet a MINISZTERELNÖKSÉG 
TÁMOGATÁSOKAT VIZSGÁLÓ IRODA részére jóváhagyásra 
küldje meg.  

Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 

4. Temetőüzemeltető 2015. évi üzemeltetési beszámolója 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A temetőüzemeltető részéről merült fel a 3 %-os 
áremeléskérés, melyet a bizottság támogatott és a rendeletben elfogadott.  
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Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

196/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Szomorúfűz Bt. 2015. évi Bugyi köztemető üzemeltetői 
beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott az alábbiak szerint:  
  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 15/2015. (XII.14.) számú rendeletét a 
temetőkről és a temetkezés tevékenységről szóló 21/2000. 
(VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

5. Értetek Veletek Alapítvány étkezési hozzájárulás kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Évek óta 50 %-os étkezési támogatásban részesíti az 
Önkormányzat az ott dolgozókat, a bizottság most is javasolja ezt a mértékű támogatást 
megadni. 

 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

197/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány 
Bugyi, Teleki u. 3. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 
2016. évben a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást 
nyújt, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős Somogyi Béla polgármester 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető 
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6. Döntéshozatal év végi juttatásokról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A tavalyi év döntése alapján megtörtént az igényfelmérés az 
intézményekben, melyet követően a bizottság javasolja a napirendben szereplő határozati 
javaslat elfogadását.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

198/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
128 fő munkavállaló év végi, személyenként 15 000,- Ft 
értékű ajándékozásával egyetért és az 1 920 000,- Ft 
kiadást a 2015. évi költségvetés terhére, valamint a 982 
464,- Ft adókötelezettséget a 2016. évi költségvetés 
terhére vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt az ajándékozás végrehajtására.  
Határidő: azonnal 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető  

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati javaslatát, melyet 
a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

199/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
63 munkavállaló év végi személyenkénti (1fő) 6.000,-,  (1 
fő) 10.000,-, (1 fő) 20 000,-, ill. (60 fő) 30 000,- Ft értékű 
ajándékutalvány juttatásával egyetért és az 1 836 000,- 
Ft kiadást a 2015. évi költségvetés terhére, valamint a 
939 481,- Ft adókötelezettséget a 2016. évi költségvetés 
terhére vállalja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezetőt az ajándékozás végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó megbízott 
pénzügyi vezető 
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7. Megbízás tervezési feladatok elvégzésre (GÁ-LA) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Lejárt a kerékpár-út építési engedélye, ezt szükséges 
meghosszabbítani, továbbá az elkerülő út II. szakaszának lejárt az engedélyes terve, azt is 
szükséges korszerűségi szempontból felülvizsgálni. A tervezőtől beérkeztek az árajánlatok, a 
bizottság egyetértett vele, mert szükséges hogy rendelkezésre álljanak az alábbi 
dokumentumok, mivel szeretnék megvalósítani mindkét utat. Várják a pályázat kiírását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

200/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Arany János 
u. – Bajcsy-Zsilinszky Endre u. – Kossuth Lajos utca 
közötti szakasz gyalog- és kerékpárút létesítésére 
egyesített (engedélyezési és építési) tervek 
korszerűségi felülvizsgálatát elkészítteti. 
 
2./ A GÁ-LA’89 Kkt-nek az L-G191 számú 2010. 
márciusi engedélyezési és építési terv korszerűségi 
felülvizsgálatára adott 440.000.—Ft+ ÁFA ajánlatot 
elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati javaslatát, melyet 
a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

201/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
1./ Bugyi Nagyközség Önkormányzata a  Nagyközséget 
elkerülő út II. sz.  tervezési szakasz – 5202 j. - 52103 j. -
52104 j. – 5202 j. (Taksonyi út – Dabasi út közötti 
szakasz) – vonatkozásában a 2009-ben készített és 
engedélyezett tervek korszerűségi felülvizsgálatát 
szükségesnek tartja. 
 
1./ A korábbi tervek készítője a GÁ-LA’88 Kkt. a korábbi 
L-G177 munkaszámú 2009.-ben készített (északról-
keletről elkerülő nyomvonal) engedélyezési 
tervdokumentáció korszerűségi felülvizsgálatára a 
szükséges egyeztetések ismételt elvégzésére és az 
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építési engedélyeztetésre újra beadására adott 
2.758.000.—Ft+ÁFA összegben adott ajánlatát 
elfogadja, s felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Megbízás Hulladéklerakó monitoring terv készítésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Évekkel ezelőtt megtörtént a hulladéklerakó rekultivációja, 
azóta évente megbízzák az Edicon mérnöki irodát a monitoring feladatok ellátásával. A 
feladat a talajvíz és a gázok figyelését foglalja magában, majd tíz év után lehet csak 
véglegesen lezárni a hulladéklerakót. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
202/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bugyi 
közigazgatási területén lévő nem veszélyes hulladéklerakó 
telep rekultivációja utógondozási, monitoring feladatainak 
ellátására 

• talajvíz mintavételezés 

• Talajvízminták akkreditált. labor analízise  

• Depónia gázkutak vizsgálata 

• 2015. évi utógondozási jelentés elkészítése 

megbízza az  EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 
(1122 Budapest, Határőr út 39.) céget az árajánlatban 
szereplő 289.000,-Ft+Áfa  megbízási díjért a feladatot 
elvégezze.  

  
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja.  

  
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 Határidő: 15 nap 
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9. Rászorult családok év végi támogatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

   Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt években a rászorult helyzetben lévő családok az 
Önkormányzaton keresztül kaptak uniós támogatással karácsonyi csomagot, amelyet már 
megszüntettek. Ettől függetlenül az Önkormányzat az idén is szeretné támogatni az érintett 
családokat, ezért úgy gondolta a Szociális bizottsággal együttműködve, hogy 6.000.- Ft-os 
utalvány formájában nyújtanak segítséget.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
203/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálisan hátrányos helyzetű családok részére 6.000.- 
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 
település segélyben részesül(t).  
 
A támogatásban részesülök et a Szociális és Jóléti Bizottság 
állapítja meg. 
 
 Felelős: Szociális és Jóléti Bizottság Elnöke 

 Somogyi Béla polgármester,  
               Szatmári Attila jegyző                      
Határidő: 2015. december 23.  

 
 

10. Értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: Egy évvel ezelőtt döntöttek arról, hogy az Önkormányzat 
megtakarításaira odafigyelnek, hol érdemes azt tartani és milyen formában, mert nagyon 
lecsökkentek a betéti kamatok. A Generali alapkezelő mellett döntöttek, mivel magasabb 
hozamot ígért az átlagnál. Egy év után 2 %-os hozamot állapítottak meg, ami a következő 
időszakban sem fog jelentősen emelkedni, körülbelül 0.5 %-os emelkedésre számíthatnak.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

204/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
értékpapír befektetés pénzforgalmi alakulásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

 
 

11.  Önkormányzati ingatlanvásárlási kérelem (Hegedűs Botond és 
Hegedűs Krisztián) 

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

Somogyi Béla polgármester: Ismét megkereste az Önkormányzatot Hegedűs Krisztián és a 
testvére, hogy szeretne önkormányzati területet vásárolni, melyben most az Új utca végén 
lévő területre tett ajánlatot. A bizottság megtárgyalta és nem javasolja az értékesítést, mivel 
lakóövezeti besorolása van a területnek, így az nem alkalmas mezőgazdasági tároló 
építésére. A bizottság azt javasolja, hogy másik helyet keressen ilyen célú építményhez. Nem 
szeretnének a jövőben problémát okozni sem az Önkormányzatnak, sem a lakosságnak ilyen 
építmény megépítésével lakóövezetben.  
 
Csizmadi László képviselő: Személyesen kereste meg a vásárló és elmondta, hogy 
nehezményezi, hogy az előző kérelmét is elutasította a Testület. Felsorolt neki néhány 
esetleges helyszínt, amely alkalmas lehet tároló építésre, de megtudta, hogy a vevő a 
lakóövezetéhez közel szeretne építkezni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Elmondta a vásárlónak, hogy nem lakóövezetben kell területet 
keresni, mert az többféle problémával jár.  Azt meg kell érteni, hogy Bugyi településnek nincs 
ipari területe, így az ilyen típusú építkezés nem megoldott.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

205/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi 2103/95, 
2103/96, 2103/97, valamint a 2103/98 hrsz.-ú 
ingatlanokra érkezett ajánlatot megtárgyalta, s döntött 
arról, hogy azokat nem értékesíti. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 
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12. Önkormányzati ingatlanvásárlási kérelem (Szatmári Transzport) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság szintén tárgyalta a kérelmet, de ebben az esetben 
sem támogatja az értékesítést. Az elutasítás oka volt, hogy alacsony az ár, amit a vevő 
felajánlott, főképp abban az esetben, ha az elkerülő út II. szakasza is megépül és 
közművekkel látják el a telket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

206/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Bugyi 01224/2 hrsz.-
ú ingatlanra érkezett ajánlatot megtárgyalta, s döntött 
arról, hogy azt nem kívánja értékesíteni.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

13.  Újszülötti támogatás bevezetése 
Előadó: Bálintné Balogh Mária képviselő 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen vita alakult ki a témában, majd arra kérték a 
szociális bizottság tagjait, hogy járják még körbe több szempontból is.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottság készített egy rendelet-tervezetet, amelyet a 
Jegyző úr átolvasott és jóváhagyott. 2016. január 01-től lehet igénybe venni a támogatást 
azoknak a családoknak, akik megfelelnek a rendeletben meghatározott jövedelemhatár 
összegének. A támogatás nem alanyi jogon jár a 2016. január 01- után született gyermekek 
családjainak.  Az összege 20.000.- forint, melyet számlával kell igazolni, hogy azt a gyermek 
ellátásával, lakhatásával kapcsolatos dolgokra költötte a szülő.  

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott az alábbiak szerint:  
  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 16/2015. (XII.14.) számú rendeletét az 
újszülött gyermekek támogatásáról 
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14.  A rota- és a bárányhimlő védőoltás támogatásának bevezetése 
Előadó: Bálintné Balogh Mária képviselő 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
 

Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottság nem tudta meghatározni milyen feltételekkel 
szeretnék biztosítani az oltást, ezt a kérdéskört még jobban körül kell járni. Fel kell mérni az 
igényeket, és meg kel vizsgálni, hogy kik és milyen feltételekkel igényelhetnek oltóanyagot. 
Ehhez időre van szükség, hogy az állásfoglalásukat meg tudják írni és a Testület elé tudják 
terjeszteni. Véleménye szerint először a szülőknek kell eldönteni, hogy szeretnék-e igénybe 
venni az oltást, nem a Testületnek rátestálni ezt a szülőkre. A kedvezményt nem csak az 
önkormányzatnak kellene megadni, hanem a szülőknek is.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

207/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016-ban a helyi védőnői szolgálat segítségével felméri a 
rota és a bárányhimlő elleni védőoltási programban részt 
venni szándékozó családokat, az oltások 2017. 01. 01.-i 
bevezetéséről az igényfelmérés és konkrét árajánlatok 
ismeretében dönt.   
 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester,  
               Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2016. december 31.  

 

15. Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Az elmúlt két évben is támogatták az egyesületet, javasolja, 
hogy ebben az évben is 10.000.- forintos támogatásban részesítsék őket.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
208/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata az Országos Egyesület 
A Mosolyért Közhasznú Egyesület részére céljainak 
megvalósítása céljából 10.000.-Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: értesítésre 15 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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16. 2016. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A munkatervben azokat a napirendeket tüntették fel, amit 
kötelezően meg kell az évben tárgyalni.   

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

209/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

17. Régi Művelődési Ház felújítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Az Értetek Veletek gondozottainak készítenek elő helyet jövő 
év márciusára, mivel a jelenlegi épületet el kell bontani a Sportcsarnok építése miatt. 
Legmegfelelőbb helyet a régi művelődési ház épülete jelenthet, amelyet fel kell újítani. 
Ehhez elkészült a terv és a költségbecslés egyaránt.  
 
Mészáros Ernő mérnök: A költségbecslés összegénél kevesebb lesz a megvalósítás, melynek 
az az oka, hogy a kalkuláció készítésekor úgy látta, a kisterem mennyezetét meg kell 
erősíteni, mert belóg. A megtekintés után kiderült, hogy korábban az stabilizálva lett, így ezt 
a munkát már nem kell elvégezni, ez az összeg csökkenti a becsült árat, így a 10 millió 
forintos keretösszegbe bele fog férni az átalakítás és a felújítás.  

 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

210/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Értetek Veletek 
Közhasznú Alapítvány által működtetett fiatal felnőttek napközbeni 
foglalkoztatását az 524/2 hrsz-ú (Régi Művelődési Ház) önkormányzati 
ingatlanban kívánja biztosítani.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az 1) pontban 
foglalt ingatlan fenti célra történő – mellékelt tervvázlat szerinti - 
átalakítását támogatja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
átalakításhoz szükséges engedélyezéseket, árajánlatkéréseket elindítsa. 
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3)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármester továbbá, hogy az árajánlatok ismeretében 10.000.000,-Ft 
összeg erejéig a legalacsonyabb összegű árajánlatot adó kivitelezővel a 
vállalkozási szerződést megkösse. 

  Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Határidő: 15 nap 

 

18. HÉSZ módosítási kérelem elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
 

Szatmári Attila jegyző: A jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően a HÉSZ módosítást 
2015. december 31-ig lehet elvégezni, ezt követően már csak a HÉSZ felülvizsgálatot 
követően 2018. január 01-ig nem lehet módosítani. Ennek ismeretében a Testület ismét 
felhívást tett közzé a módosításra, majd belefoglalták a módosításokat, melyekre igény 
érkezett. Több bizottsági és testületi ülésen tárgyalták az anyagokat, legutóbb a novemberi 
ülésen, de a főépítészi záróvélemény a tegnapi napon érkezett csak meg. A záróvélemény 
alapján nincs akadálya a módosításnak, már csak a Testület jóváhagyására van szükség, ezt 
követően át lehet vezetni a HÉSZ-ben és a szabályozási tervben egyaránt. A szakhatóságok 
részéről nem érkezett olyan észrevétel, amely akadályozná a módosítás végrehajtását, 
átvezetését.  
 
Somogyi Béla polgármester: Megoldást kell találni arra, hogy lehet a szöveges és a rajzi 
részeket összhangba hozni, mert nemrégiben arra derült ki, hogy eltérések vannak, nem 
megfelelő az átvezetés.  
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott az alábbiak szerint:  
  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 17/2015. (XII.11.) számú rendeletét a Bugyi 
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 23/2009 (XI.24.) számú rendeletének 
módosítására 
 

 

19. Piac helyének meghatározása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: A leendő sportcsarnok építése miatt szükséges áthelyezni a 
piac területét másik helyszínre, mivel arra a területre is szükség lesz az építkezés ideje alatt. 
A bizottság a legjobb megoldást kívánja hozni a helyszínnel kapcsolatban, mivel az igények 
azt mutatják, hogy a piacnak a településközpontban kell lennie. Hosszabb megbeszélést 
követően ideiglenes helyszínnek a volt Bölcsőde területét javasolják, a végleges helyszínnek 
pedig a leendő sportcsarnok parkolóját tudták elképzelni, de ennek részleteit még le kell 
egyeztetni a tervezővel. Egyelőre ezt látják legmegfelelőbb helykialakítási lehetőségnek.  
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Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

211/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy  

• a Sportcsarnok parkolójában történő piac kialakításának 
vizsgálatára és a tervezővel történő konzultációra, valamint 

•  a piac működéséhez szükséges feltételek teljesítésével 
kapcsolatban a Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási 
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztályával történő egyeztetésére.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Sportcsarnok építési munkáinak idejére a piac helyének 
ideiglenesen a 1073 hrsz.-ú (volt Bölcsőde) ingatlant jelöli ki.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

20. Egyebek 
 

- Dabas és Környéke Mentőorvosi- Mentőtiszti 
 Kocsi Nonprofit KFt. tájékoztatója 

 
Somogyi Béla polgármester: Több esetben is olvasta, hogy nagyon komoly munkát végez 
Kft. az országos mentőorvosi szolgálaton keresztül a környékben és a járásban. Központilag 
szervezetten történik az irányítása.  Az állami mentőszolgálat is elismeri a fontosságukat és a 
munkájukat egyaránt. A működésük biztosított, a folyamatos támogatások lehetővé teszik a 
munkájukat.  
 
Hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság határozati 
javaslatát, melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
212/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Dabas és Környéke Mentőorvosi-, Mentőtiszti 

Kocsi Nonprofit Kft. tájékozatóját.  

 

Felelős: Somogyi Béla polgármester 

Határidő: azonnal 
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- Marketinfó Kft. kiegészítő táblái árainak ismertetése – Nagy 
András Gábor alpolgármester 

 
 

Nagy András Gábor alpolgármester: Elkészített a Marketinfó Kft. kiegészítő táblákat, melyek 
nem voltak a szerződés része. Egy tábla telefonszámmal ellátva készült a Hivatal elé, és két 
db útbaigazító, tájékoztató tábla a település bejáratához. A három tábla ára összesen 
425.262.- forintba kerül.  
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban arról döntöttek, hogy 1 db tábla lesz a település 
központjába, és nem 5 db a település bejáróihoz. Mi alapján döntenék el, hogy melyik legyen 
az a két pont, ahova kihelyezik a táblát? Véleménye szerint nem tart az Önkormányzat igényt 
a kiegészítő táblákra. 
 
További hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület  8 igen szavazattal  elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

213/2015. (XII.10.) sz. Kt. határozat  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Marketinfó Magyarország Kreatív, Tervező, 

Piackutató és Szolgáltató Kft. által 425.262.- Ft-os áron 

elkészített kiegészítő tábláira nem tart igényt.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Több napirendi pont nem lévén Somogyi Béla polgármester megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 

 
K.m.f. 

        
 
 
       Somogyi Béla         Szatmári Attila 
                    polgármester           jegyző 


