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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2016. január 21-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: Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető

NAPIREND ELŐTT
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
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.
Szabó Gábor László képviselő jelezte, hogy az Egyebek napirendnél szeretne a Kötelező
betelepítési kvótával kapcsolatos nyilatkozatot tenni.
Józsa László képviselő szinté az Egyebekben szeretne javaslatot kérni az ’56-os megemlékező
helyhez.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja,
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint:

1. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök)
Véleményező: Kulturális Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Civil szervezetek beszámolói – Amatőr Sport Egyesület (Szőke Attila elnök)
Véleményező: Kulturális Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
3. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület (Pintér
Ildikó elnök)
Véleményező: Kulturális Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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4. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné klubvezető)
Véleményező: Kulturális Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
5. Civil szervezetek beszámolói – Gyuro - Team (Gyurászik László elnök)
Véleményező: Kulturális Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
7. Területvásárlási kérelem (Hegedűs Krisztián és Hegedűs Botond)
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
8. Értetek Veletek Alapítvány gyermekek elhelyezésének biztosítása
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
9. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kedvezményeket érintő
önkormányzati rendeletek módosításáról
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
10. Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó
adómentesség, kedvezmény meghatározása
Előadó: Szatmári Attila jegyző
11. Az augusztus 20-i program és költségeinek elfogadása
Előadó: Józsa László képviselő
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
12. Testvérvárosi Program pályázat kiírása
Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető
13. Egyebek
- Bölcsödé vázlatterv ismertetése
- Rákóczi szövetség tájékoztatója
- Tájékoztatás Pest megye önállóvá válásáról
- ESMTK szakosztály levele
- ITS Rajzpályázat kiírása
- Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban nyilatkozattétel
- ’56-os megemlékezéshez helyszínválasztás
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Napirend tárgyalása
1. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület
(Bai Miklósné elnök)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Józsa László képviselő: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és megállapította, 2015-ben is
jó eredményeket ért el az Egyesület.
Molnár Tibor képviselő: Olvasta a beszámolóban, hogy ez erőemelő versenyeken Bordás
Sándor többször ért el első, második, vagy harmadik helyezést. Lehet-e azt tudni, hogy
ebben a sportágban egy-egy versenyen mennyi induló van?
Somogyi Béla polgármester: Pontos számot nem tud mondani, de nem sokan indulnak.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
1/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bugyi Sport Egyesület 2015. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

2. Civil szervezetek beszámolói – Amatőr Sport Egyesület
(Szőke Attila elnök)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Józsa László képviselő: A beszámolót szintén megtárgyalta a bizottság, és mint látható, a
játékosok nagy része helyi kötődésű, kis számban vannak azok, akik más településről járnak
át focizni.
Rácz Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen téma volt, hogy a két Sport Egyesület működése át
lesz világítva.
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Somogyi Béla polgármester: Természetesen ez így lesz, amelyhez kérte is két hozzáértő
Képviselő munkáját.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

2/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
az Amatőr Sport Egyesület 2015. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

3. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző
Egyesület (Pintér Ildikó elnök)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Józsa László képviselő: Részletes beszámolót kapott a Testület a Bugyelláris Egyesület
programjairól, amiből megállapította a bizottság, hogy az intézmények bevonásával nagyon
színvonalas munka folyik és a gyermekeknek is jó nyári programot biztosít a Tájház.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
4

3/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2015. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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4. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola
Gáborné klubvezető)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Józsa László képviselő: A beszámolót követően a bizottság megállapította, hogy a
nyugdíjasklub életében nagyon aktív munka folyik és rájuk mindig lehet számítani a
rendezvényeken.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
4/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2015. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

5. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team (Gyurászik László elnök)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Józsa László képviselő: Továbbra is elmondható, hogy lényegesen több a nem helyi sportoló
létszám, a fiatalok utánpótlásával küzd az Egyesület, mivel ebben a sportban nem elég
elszánt a fiatal korosztály és az edzések sem csapatban történnek. Ennek ellenére szép
eredményeket értek el 2015-ben is.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
5/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Gyuró-Team Sport Egyesület 2015. évi beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
-

-

-

-

-

Tárgyaláson volt a Helpynettel, ahol bemutatták a Bugyi riadólánchoz hasonló
szolgáltatásukat, amely okos telefonra telepítve működne. Ennek összes részlete a
következő Testületi ülésre alakul ki.
Megbeszélése volt Taksony polgármesterével a Bugyi-Taksony kerékpárút
megvalósításának lehetőségéről. Szeretnének csatlakozni az EuroVelo pályázathoz,
amelyhez el tudja még képzelni Dunavarsány, Dabas bevonását, de még Ócsa város
csatlakozásán is gondolkodnak. Most folyik a tervezési szakasz és az építéshez
szükséges forráskeresés.
Részt vett a Gyáli Kistérségi ülésen, ahol a szociális törvénymódosításából adódó
átalakításról tárgyaltak, hogyan fog működni a családsegítő szolgálat munkája a
jövőben. Az integrálást követően a munka bonyolultabb lesz, továbbá 2 fő
munkabérének költségét beépítették a költségvetésbe, amit az Önkormányzat fog
vállalni, mert a jövőben nem adnak hozzá támogatást, de a munkájukra szükség van,
így az Önkormányzat vállalja az ezzel járó költségeket.
Jelenleg a Sportcsarnok közműveinek tervezésével foglalkoznak, a kiviteli tervek
véglegesítéséhez a szerződéseket meg kellene kötni még az építkezés megkezdése
előtt.
Két vállalkozóval tárgyalt az Értetek Veletek Egyesület áthelyezésével kapcsolatban,
ahol megnézték a volt művelődési ház épületét egy helyszíni bejárás kapcsán.
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a gyermekjóléti szolgálat jövőbeni
működését sikerült-e megoldani?
Somogyi Béla polgármester: A központban elvégzendő feladatokra a Járási
Hivatalokhoz építik ki az apparátust. Itt nincs erre szükség, mivel a Gyáli kistérségen
keresztül ez már jól működik. Jogilag a feladatot Dabas központtal kellene ellátni, de
ezt az említett ok miatt nem szeretnék, így szerződést kell kötni a Dabas Járási Hivatal
és a Gyáli Kistérségi Szociális és Családvédelmi Központ között, hogy átadja a
Kistérségi központnak a feladatot, de kérni fogják a hozzá tartozó normatív
támogatást. Ez az egyezség még nincs meg. Arról korábban döntöttek, hogy továbbra
is négy fővel szeretnék tovább végezni a feladatot, két fő bérét a dologi kiadásokkal ki
fogják fizetni a Központ felé.

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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6/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

7. Területvásárlási kérelem (Hegedűs Krisztián és Hegedűs Botond)
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülést követően az jutott eszébe, amennyiben a
vevő úgy szeretné megvásárolni a területet, mint termőfölt, akkor a kifüggesztett áron más is
megvásárolhatja, akinek nagyobb jogosultsága van arra.
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen több lehetőség is nyitva maradt. Hegedűsék
megkeresték Megyeri Gergő földmérőt, hogy melyik folyamat mennyi időbe és mekkora
költséggel jár, mert úgy volt, hogy belterületi ingatlanként adják el, amelynek van ÁFA-ja is,
és amely egy aránylag hosszú folyamatnak számít. Ettől van gyorsabb eljárás is, ha osztatlan
közös tulajdonként adják el. Ebben az esetben ki kell függeszteni, de nem gondolja, hogy a
felkínált áron valaki megvásárolná. Leggyorsabb megoldás, ha szántóként adják el, és
beleírják, hogy rekreációs célra értékesítik a területet. Így nem kell kifüggeszteni, azonnal
átírható. A vevő számára azért fontos, hogy tulajdont szerezzen, mert pályázni csak így van
lehetősége. Ettől építeni nem tud, mivel belterületre lesz szüksége az építéshez. A vételi árat
9 millió forintban ajánlotta a vevő, amiből kihúzták azt a sort, hogy ennek az összegét
csökkenti az átalakítás költsége. A belterületbe vonás költsége az Önkormányzatot terheli,
továbbá a hozzá tartozó eljárások költsége is. Véleménye szerint nem csak a 0.6 hektárt kell
belterületbe vonni, hanem az egész táblát.
Rácz Zsolt képviselő: Felmerült benne, hogy értéktelen lesz az ingatlan, amely közvetlen
mellette van, amennyiben raktárépületet lesz mellette.
Csizmadi László képviselő: A településen máshol is van ilyen épület, még sincs belőle
probléma.
Nagy András Gábor alpolgármester: Ehhez a területhez 50 %-os zöld felületet kell
biztosítani, amely jelentős területet jelent. Nem gondolja, hogy a szomszédos ingatlan
értéktelen lesz.
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető: Fontos tudni, hogy az Önkormányzat ÁFA-s
áron tud ingatlant értékesíteni, mivel beléptek az ÁFA körös adózásba.
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Somogyi Béla polgármester: Rögzíteni kell a határozatban a határidőket is. Az első határozat
esetében a november 30-át javasolja, mert kb. ennyi idő kell a megosztási és a belterületbe
vonási vázrajz elkészítéséhez.
A második határozathoz 45 napos határidőt szükséges meghatározni.
További vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe vonásról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
7/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 083/22 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból
a Szabályozási tervben belterületként kijelölt
területet belterületbe kívánja vonni.
2) A belterületbe vonáshoz szükséges megosztási és
belterületbe vonási vázrajzot elkészítteti a Méter Btvel.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a fenti tartalommal a szerződést
és azzal összefüggő okiratokat aláírja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: november 30.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az értékesítéséről szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
8/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
1.) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Hegedűs Botond és Hegedűs Krisztiánnak a
Bugyi 083/24 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanból 6000
m2 területre vonatkozó vételi ajánlatát megtárgyalta,
s döntött arról, hogy azt 1500 Ft+ÁFA/m2 áron
értékesíti.
A Képviselő-testület jelen határozattal a 083/24 hrsz.ú földrészletet rekreációs célú földszerzésre jelöli ki
azért, hogy a szerző a földet a saját, valamint az
együtt élő családtagjai szükségleteit meg nem haladó
mértékben használja és szedje annak hasznait.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a fenti tartalommal a szerződést
és azzal összefüggő okiratokat aláírja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: március 07.
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8. Értetek Veletek Alapítvány gyermekek elhelyezésének biztosítása
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a volt művelődési ház felújítására két ajánlat
ékezett, ami a mai napon nem segíti a döntést, mivel a Gomép Kft. ajánlata korábban 16.3
millió forintról szólt, de az nem tartalmazta a gépészetet, majd módosította az ajánlatát, és
olcsóbb anyagokkal és részleges felújítással 12.5 millió forintos ajánlatot adott, de ebben
még szintén nincs benne a gépészet díja, annak számítása még a napokban történik.
A másik ajánlat Nálhi Elektől érkezett, aki gépészettel együtt bruttó 14.9 millió forintos
ajánlatot adott.
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint, ha tudnak akár 1 millió forintot spórolni,
akkor várjanak a döntéssel, amíg elkészül a teljes árajánlat a Gomép Kft.-től is.
Csizmadi László képviselő: Ismerősének van egy nagy teljesítményű 3 éves eladó kazánja,
amit felújítás miatt cserélt le. Megkérdezze, hogy mennyiért adja el?
Somogyi Béla polgármester: Természetesen kérdezze meg, ha tudnak spórolni, akkor tegyék
meg. Ezzel egyidejűleg javasolja, hogy a napirendet vegyék le és halasszák el egy jövő heti
rendkívüli ülésre, amíg minden részletét pontosan megismerik a felújításnak.
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés elhalasztásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
9/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bugyi, Kossuth L. u. 28.
szám alatti önkormányzati ingatlan felújításáról a
januári soros ülésen nem dönt, mivel annak részletei
pontosabb kimunkálást kíván.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

9. Javaslat a hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő
kedvezményeket érintő önkormányzati rendeletek módosításáról
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Nagy András Gábor alpolgármester: A jogszabályi változás alapján 2016. január 1.-től
lehetőség nyílt az egy fős háztartások számára 60 literes gyűjtőedény használatára (a kukát
minden esetben számlával kell igazolni), valamint a 3 vagy több fős családok választhatják az
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eddigi 120 literes gyűjtőedény helyett a 80 literes edényt, itt nem lesz a kuka nagysága
meghatározva a korábbival ellentétben. A kisebb edényt a szolgáltatónak nem kötelező
biztosítania. Az előterjesztés alapján a nagyobb méretű edényre idéntől nem járna
kedvezmény, hiszen az egy magasabb szintű szolgáltatás. A törvény 2016. január 01-től él, de
még senki nem szerezte be a kukát, így a következő negyedévtől indulhat a számlázási
időszak. Ez alapján a köztisztasági és a Szociális rendeletet is szükséges módosítani.
Molnár Tibor képviselő: Felvetődött benne a kérdés, hogy az új szerződés mellé, a
tulajdonos hogy fog számlát produkálni, aki 120 literesről 80 literesre vált, de egy
családtagjától átveszi a kukát és nem üzletből vásárol újat. Abban az esetben, ha egyik
háztartásban felszabadul egy kuka és át szeretné adni másnak, nem lesz számlája.
Nagy András Gábor alpolgármester: Erre nem tud válaszolni, mivel ezt nem az
Önkormányzat felé kell bizonyítani, majd a szolgáltató megoldja.
Annyit tud csak, hogy 2016. április 01-től már nem a Dunanett Kft. fog számlázni, hanem egy
központi számlázót alakítani ki, mert országos szinten egységes lesz a hulladékszállítási díj.
Somogyi Béla polgármester: A nyugdíjas azt fogja látni, hogy többet kell fizetnie és még
edényt is kell vásárolnia.
Nagy András Gábor alpolgármester: A Széchenyi téri lakosok, függetlenül a család
létszámától, eddig egységesen 80 liter után fizették a hulladékszállítási díjat, amit jelen
esetben 60 literesre lehet módosítani azzal a feltétellel, hogy nem egyenként a lakossal kötik
a szerződést, hanem a lakóközösséggel, így egy tömb elé egy nagyobb gyűjtőedény is
elhelyezhető lenne, ezután abban az esetben kell a szolgáltatónak üríteni, ha az megtelik.
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint a jövőben is azokat kell támogatni, akiket eddig
támogattak.
Somogyi Béla polgármester: Akinek eddig 80 literes kukája volt és támogatást kapott, annak
395 forintot kellett fizetni, a többit az Önkormányzat fizette. Ezután mi fogja motiválni a
lakost, hogy 60 literesre váltson?
Nagy András Gábor alpolgármester: Amely lakos 60 literes kukára jogosult, azt a 80 literes
kukahasználat esetén nem illeti meg a támogatás, így motiválva lesz, hogy kisebbre váltson.
Javasolja, hogy 2017-től a hulladékszállításra vonatkozó összes támogatást vonják meg, mert
a környéken csak a Bugyi Önkormányzat fizet a lakosságnak kedvezményt.
Rácz Zsolt képviselő: Az első negyedévben ne változtassanak a 2015. évi hulladékszállításiés támogatási szabályokon, ez idő alatt értesítsék ki a lakosságot az új kedvezményekről és
tudassák velük a részleteket.
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Úgy gondolja, hogy a nyugdíjas nem fogja érteni
miért van szükség a változtatásokra.
Somogyi Béla polgármester: Úgy fogják érezni, hogy megvetetik velük a 60 literes kukát és
még a kedvezményt is megvonják.
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További vélemény nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja
hulladékszállításról szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
az alábbiak szerint fogadott el:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadta
az
1/2016.
(I.25.)
önkormányzati rendeletét a hulladékkezelési
közszolgáltatással összefüggő kedvezményeket
érintő önkormányzati rendeletek módosításáról

10. Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatókra
vonatkozó adómentesség, kedvezmény meghatározása
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Megérkezett az egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó
adómentességről szóló rendelet-tervezetről a Támogatásokat Vizsgáló Iroda állásfoglalása a
rendelet-tervezetről, melyben jóváhagyják az előkészített tervezetet, így az már elfogadható
a Testületnek.
Hozzászólás nem volt, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja rendelettervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadta
a
2/2016.
(I.25.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat
helyi adókról szóló 27/2004. (XII.13.) sz.
rendelet módosításáról

11. Az augusztus 20-i program és költségeinek elfogadása
Előadó: Józsa László képviselő
Véleményező: Pénzügyi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Józsa László képviselő: A programot az elmúlt évek tapasztalata alapján állították össze,
ismerve, hogy mit várnak el a lakosok és mit tartanak fontosnak egy-egy rendezvény
kapcsán. A nevesebb előadókat hónapokkal előre le kell foglalni, a szerződést előre le kell
kötni. Egy előzetes tájékozódás alapján előkészítették a szerződéseket és amennyiben a
képviselő-testület megszavazza, már csak alá kell írni a szerződést. A programok változatosak
és megfelelnek a közízlésnek. Az elmúlt években támogatásból 1.3 millió forint folyt be,
amely az Önkormányzat költségét csökkentette.
Somogyi Béla polgármester: A műsorok költségét be kell építeni a költségvetésbe, ezért kéri,
hogy a jövőben korábban jelezze az Önkormányzat felé, ha ekkora költséggel járó igénye van.
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Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy a Caramel koncertnek miért ilyen magas a
költsége?
Józsa László képviselő: 14 fős csapat munkáját jelenti ez az összeg, élő hangszeres és
fénytechnikai műsorral. Korábban arról döntöttek, hogy nem hívnak a településre playback
előadókat, csak az élő műsort támogatják. Ezeknek a feltételeknek a megteremtése sokkal
nehezebb és lényegesen drágább.
Szabó Gábor László képviselő: A tavalyi kétnapos program költsége három millióba került,
most az egynapos program kerül ennyibe. Véleménye szerint ki kell hagyni a Caramel
koncertet, melyet szavazásra kíván bocsátani.
Molnár Tibor képviselő: Más véleményen van, inkább a Tihanyi vándorszínpad műsorát
hagyná ki.
Józsa László képviselő: Nem ért egyet, mert azt tudni kell a Tihanyi vándorszínpadról, hogy
ebben a műfajban a leglátványosabb műsort adják.
Bálintné Balogh Mária képviselő: A programok terén vita van, de azért, hogy a fiatalok is
kijöjjenek a programokra, szánni kell a nevesebb előadókra pénzt. Így akár más
településekről is érkeznek érdeklődők.
Csizmadi László képviselő: Több műsoron kint volt az elmúlt egy évben és azt tapasztalta,
hogy nagyon kevés ember megy ki a műsorokra és azok közül is többen más településről
érkezők. Nem tudja mi az oka a fiatalok érdektelenségének.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja Szabó Gábor
képviselő javaslatát, mely szerint Molnár Ferenc előadó nélküli Szent István napi
programsorozat kerüljön megrendezésre, melyet a képviselő-testület 1 igen 7 nem és 1
tartózkodási szavazattal fogadott el, s az alábbi határozatot hozta:
10/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elutasította azt a javaslatot, hogy a 2016.
évi Szent István napi programsorozatot Molnár
Ferenc „Caramel” koncert nélkül kerüljön
megrendezésre.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tervezett programsorozatról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodási
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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11/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
a Szent István napi programokra 3.000 e Ft
költségvetési támogatást biztosít a 2016. évi
költségvetés terhére. A 3.000 e Ft-ot a Bessenyei
György Művelődési ház és Könyvtár IKSZT előirányzati
összegébe szükséges beépíteni.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi
vezető
Józsa László intézményvezető

12. Testvérvárosi Program pályázat kiírása
Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: 2016-ban is megjelent a pályázat testvérvárosi programra,
amely keretében 25 ezer euró pályázható. Úgy gondolja, hogy a Krumplifesztivál programjára
pályázhatnának Körösfő vagy Oroszka településekkel. Sikeres pályázat esetén színesebb
programot állítanának össze, több buszos kirándulást szervezhetnének, a vendégek
elszállásolását nem csak családoknál szervezhetnék, hanem szállodai ellátással kötnék egybe.
A programot három naposra szerveznék és harminc főre, amelyhez bruttó 3 millió forinttal
kívánnak pályázni.
Józsa László képviselő: Tartalmi részt is kell bele tenni, nem elegendő csupán a kirándulás.
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Minden évben van valami prioritás téma,
2016-ban ez lehetne az összetartozás vagy a migránsok megbélyegzése elleni küzdelem és a
kultúrák közötti párbeszéd és kölcsönös megértés erősítése, valamint vita Európa jövőjéről.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja pályázat
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
12/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy maximum bruttó 3.000.000
forintos költséggel részt vesz a 2016. évi Testvérvárosi
Program kiírt pályázaton.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. pályázatíró
céggel a pályázat részleteit és költségeit megbeszélje.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. március 1.
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13. Egyebek
- Bölcsödé vázlatterv ismertetése
Somogyi Béla polgármester: Elkészítette a mérnök úr a Bölcsőde vázlattervét, a Bizottsági
ülésen megtárgyalták a részleteket. Az elhelyezkedését tekintve a „B” vázlatterv
megvalósulását preferálta a bizottság, ami azt jelenti, hogy az útra párhuzamos síkfallal
épülne meg. Ezt a javaslatot továbbítani fogják a tervező felé.

- Rákóczi szövetség tájékoztatója
Somogyi Béla polgármester: Megküldte a Rákóczi szövetség a tájékoztatóját a 2015. évi
munkájukról, akik elsősorban a Felvidéki magyar iskolát választó gyermekek iskolázását
támogatja. Az Önkormányzat is minden évben 50 ezer forinttal támogatja a Szövetséget.

- Tájékoztatás Pest megye önállóvá válásáról
Somogyi Béla polgármester: Megküldte Pest Megye Közgyűlés Elnöke azt a levelet,
melyben megköszöni a Testület támogató határozatát Pest megye önállóvá válásáról és
egyben tájékoztatja az Önkormányzatot, hogy a Kormány döntése alapján Pest megye
önálló régióvá válik, viszont ennek előnyét csak a következő uniós ciklusban élvezheti a
régió. A különválás oka az volt, hogy Budapest miatt Pest megye elesett olyan
támogatásoktól, amire jogosult lett volna abban az esetben, ha nem tartozik Budapesthez
és alacsonyabb fejlettségű besorolást kaphatott volna. Pest megyében is vannak olyan
területek, ahol nagy szükség lenne a fejlesztésre.

- ESMTK szakosztály levele
Somogyi Béla polgármester: AZ ESMTK Birkózó Szakosztály beszámolt az Önkormányzatnak
a Kosovics testvérek eredményéről, akik saját korosztályukban a legjobb eredményt érték
el. A jövőben is számítanak az Önkormányzat anyagi támogatására.

- ITS Rajzpályázat kiírása
Nagy András Gábor alpolgármester: Elkészíttette az Önkormányzat a Völgyzugoly Kft.-vel a
településre vonatkozóan az Integrált Stratégiai Tervet, amely keretében ki szeretnének írni
egy rajzpályázatot három korcsoport számára. Külön pályázhatnak az alsósok, felsősök és a
középiskolások. A pályázat címe: „Milyennek képzelem el a települést 10 év múlva?” A
három korcsoport díjazottjait 50-50 ezer forint adómentes jutalommal kívánják jutalmazni.

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázatról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
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13/2016./01.21./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Integrált Területfejlesztési
Stratégia
keretén
belül
három
kategóriában
rajpályázatot ír ki, melyben 50-50 ezer forint értékű
ajándékkal jutalmazza a nyerteseket.
A pályázat összegét beépíti az Önkormányzat
költségvetésébe.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. április 31.

- Kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban nyilatkozattétel
Szabó Gábor László képviselő: Javaslata lenne, hogy a Képviselő-testület adjon ki olyan
határozatot, melyben rögzíti, hogy nem ért egyet a kötelező betelepítési kvótaszámmal.
Csizmadi László képviselő: Ahhoz, hogy ezt meg tudja szavazni, több információt kell
begyűjteni a témában.
Somogyi Béla polgármester: Egyet ért Csizmadi Lászlóval. Javasolja, hogy a következő soros
testületi ülésre dolgozzák ki a pontosabb részleteket és akkor tárgyaljanak róla újra.

- ’56-os megemlékezéshez helyszínválasztás
Józsa László képviselő: Szeretné kérni a Képviselőtársait, hogy gondolkozzanak a
településnek olyan helyszínéről, ahol az október 23-i koszorúzást meg tudják rendezni. A
korábbi hely már nem alkalmas, nincs állandó helyszíne a megemlékezésnek.

Napirenden kívül
Nagy András Gábor alpolgármester: Most érkezett az email a Morrow Medical Zrt. az alábbi
tájékoztatással:
Előzetes telefonos megbeszélésünk alapján szeretném tájékoztatni a képviselő testületet,
hogy dr. Kass Zoltán háziorvosi praxisának üzemeltetését a Morrow Medical Zrt.-től átveszi a
Háziorvosi szolgáltató Kft. A praxis működésében ez semmilyen változást nem jelet.
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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