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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2016. szeptember 15-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, Szabó
Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila – jegyző
Pótiné Safranyik Anikó – mb. pénzügyi vezető

NAPIREND ELŐTT
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
Képviselőből 8 fő jelen van, Rácz Zsolt jelezte távolmaradását az ülésről.
Ezt követően a Polgármester megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója, vagy
szeretne-e valaki az Egyebekben új napirendi pontot tárgyalni.
- Nagy András Gábor alpolgármester jelezte, hogy Forgalomkorlátozási kérelmet
nyújtottak be hozzá, erről szeretne tárgyalni.
- Molnár Tibor képviselő Észrevételt szeretne tenni a kerékpárúttal kapcsolatban,
továbbá a Rendezett környezet címmel kapcsolatban szeretne érdeklődni.
- Ezt követően a Polgármester úr javasolja, hogy döntsenek az ’56-os emlékművel
kapcsolatos hiánypótlásról, majd szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta
azt az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között végzett
munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Az Önkormányzat 2016. II. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelő szabad pénzeszköz kezeléséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság

2

5. Daköv számlák kompenzációja
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
6. Elkerülő út II. szakaszának kiviteli terv elkészítésére árajánlat ismertetése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
7. Előterjesztés Új utca felújításáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
8. Új telkek ivóvíz- és szennyvízvezeték tervezési ajánlatának ismertetése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
9. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének megalkotása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
10. Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
11. Önkormányzat követeléseiről való lemondás
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
12. Ajánlat ismertetése szeméttelep monitoring jelentés elkészítésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
13. Országos népszavazáshoz a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
14. Temetői illemhely kialakítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
15. Széchenyi tér és Nefelejcs u. közötti gyalog- és kerékpárút többletmunkái
Előadó: Somogyi Béla polgármester
16. Széchenyi tér és az Abay Frigyes köz közötti gyalog- és kerékpárút építésének
költségei
Előadó: Somogyi Béla polgármester
17. Ürbői bejáró útburkolat felújítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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18. Puskás T. u. 6 orvosi rendelő festési és burkolási munkálatai
Előadó: Somogyi Béla polgármester
19. Polgármesteri Hivatal és Egészségház szétválasztása, kialakítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
20. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása a 2017-2031 közötti időszakra
Előadó: Somogyi Béla polgármester
21. Bessenyei György Művelődési Ház és IKSZT alapító okiratának módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
22. Egyebek
-

Vételi ajánlat ismertetése a 058/7 hrsz.-ú (Söze Plast) területre
Kossuth utca 36. életveszélyes ingatlan "rendezése"
Forgalomkorlátozási kérelem
Észrevétel a kerékpárút használatával kapcsolatban – Molnár Tibor
Érdeklődés a rendezett környezet címről – Molnár Tibor
1956-os emlékmű kialakítása és a „Büszkeségpontok” pályázat hiánypótlása

Napirend tárgyalása
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, 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:
- Megbeszélés volt a Sportcsarnok közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. A
költségvetést műszaki szakemberek nézték át, a felmerült kérdésekre együtt keresték
a válaszokat. Előreláthatólag októberben elindulhat a kivitelezése is.
- A kerékpárúttal kapcsolatban két témában volt megbeszélés. Egyik a Bugyi Arany J.Bajcsy Zs. utca közötti szakasz megépítésével kapcsolatban, ahol szükség lesz még az
ingatlantulajdonosokkal egyeztető tárgyalásra. A másik megbeszélés egy térségi
kerékpárút megépítésével kapcsolatban történt. Dabas – Bugyi - Taksony
településeket összekötő kerékpárút építéséhez szolgáltattak adatokat a tervező
cégnek árajánlat-készítéshez.
- A futóút megépítéséhez tárgyaltak a tervezővel, mert szeretnék engedélyeztetni a
pályázathoz.
- Kértek árajánlatot az ELMŰ-től a település gallyazásához, amit annak érdekében
tettek, hogy a szabad vezetékek mentén ne legyen balesetveszély.
- Beruházás volt a Kossuth L. u. végén lévő közben, mert korábban elmaradt a
vízhálózat megépítése. Erről utólag döntöttek a Dakövvel, a kifizetésről utólag
megegyeznek.
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Sor került 15 db közvilágítási lámpatest kihelyezésére, melynek üzemeltetési díját az
Önkormányzat fogja fizetni.
Elkészült a Deák Ferenc utca kereszteződésének aszfaltozása és megépült a Nefelejcs
utca – Széchenyi tér közötti összekötő kerékpárút, továbbá az Abay Frigyes köz –
Széchenyi tér közötti kerékpárút.
Elkészült a volt könyvtár épületének Kossuth L. u. felőli homlokzati javítása az Óvoda
homlokzat felújítása és az udvar térburkolattal történő lerakása, melyhez rövid időn
belül elkészül a csapadékvíz elvezetés.
Megbeszélés volt az ’56-os emlékmű előkészítésével kapcsolatban.
Segítséget nyújtott az Önkormányzat egy Felsőványi rendezvényhez, amelyhez anyagi
támogatásként egy ugráló várat és mobil WC-ket béreltek.
Négy fő 90 évest köszöntettek a nyár folyamán.
Elmondható, hogy a településen szervezett helyi ünnepség és fesztivál jól sikerültek.

Kérdés nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
119/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló, valamint a Polgármesteri
beszámolót.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

2. Az Önkormányzat 2016. II. negyedévi költségvetési előirányzat
módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A pénzügyi bizottság a II. negyedévi előirányzat-módosításról
szóló napirendet részletesen megtárgyalta, a változások átvezetését el kell végezni,
amelyhez módosítani kell a rendeletet.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és
megállapítja, hogy 8 igen szavazattal
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 15/2016. (IX.21.) számú rendeletét a 4/2016. (II.16.)
sz. az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. névi
előirányzat-módosítására
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3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Várja a bizottsági ülés óta felmerült kérdéseket, véleményeket.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
120/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének június 30-i teljesítéséről szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelő szabad pénzeszköz
kezeléséről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Mint azt a bizottsági ülésen is elmondta, egyelőre nem kell a
lekötött pénzhez nyúlni, mert a beruházások az Önkormányzaton kívülálló okok miatt
késnek, így a pénzre sincs egyelőre szükség.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

121/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Generali Alapkezelőnél elhelyezett portfólióról szóló
beszámolót elfogadja.
A kezelt pénzeszközt továbbra is fenti Alapkezelőnél
tartja.
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási
kiadások függvényében a 2016. decemberi soros ülésen
felülvizsgálja.
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő –
testülete a Generali Alapkezelő Zrt.-nél befektetett
átmenetileg szabad pénzeszköz kezelésével, a
befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Pótiné
Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt, a Képviselőtestületi üléseken történő beszámolási kötelezettség
előírásával.
Határidő: 2016. december havi soros ülés
Felelős: Somogyi Béla polgármester

5. Daköv számlák kompenzációja
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Technikai átvezetésről van szó, amit a költségvetésben fel kell
tüntetni.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
122/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2016. évi költségvetési tartalék terhére
vállalja a Daköv Kft. által kiszámlázott 3 879 029 + ÁFA =
Bruttó 4 926 366 Ft karbantartási, felújítási munkálatok
összegének kompenzálását a 2016. évi bérleti díjjal
összevezetve.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

6. Elkerülő út II. szakaszának kiviteli terv elkészítésére árajánlat
ismertetése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Úgy gondolták korábban, hogy kevesebb összegből el tudják
végeztetni a kiviteli terveket, de az engedélyeztetés szabályainak szigorodása miatt a tervező
magasabb árajánlatot adott a vártnál. Mivel a régi nem aktuális, a munkát el kell végeztetni,
hogy napra kész legyenek a tervek.
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
123/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a GÁ-LA ’88 Kkt. 10.800.000 Ft+ÁFA
(Bruttó 13.716.000 Ft) összegű ajánlatát a „Bugyi
nagyközséget elkerülő út 5202j.-52103j.-52104j.-5202j.
közötti szakaszára kiegészítő és új tervek elkészítésére”
vonatkozóan.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a GÁ-LA ’88 Kkt.val megkötendő szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
124/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete vállalja a „Bugyi nagyközséget elkerülő út
5202j.-52103j.-52104j.-5202j.
közötti
szakaszára
vonatkozó
tervezéshez
és
engedélyezéshez
kapcsolódóan
felmerülő
hatósági,
eljárási
és
engedélyezési díjakat.
Határidő:
Felelős: Somogyi Béla polgármester

7. Előterjesztés Új utca felújításáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A munka elkészült, az utca le van aszfaltozva, amelyhez
tartozott pótmunka is. Vásároltak néhány forgalomkorlátozó táblát, továbbá a lakosok
kérték, hogy helyezzenek le fekvőrendőrt. Továbbá kitesznek egy 3.5 T súlykorlátozó táblát,
így
a
forgalom
az
Alkotmány
utcára
lesz
irányítva.
Tudomásukra jutott, hogy éjszaka teherautó forgalom van az Új utcában. Ennek a rendőrök
utána fognak nézni és szúrópróba szerű ellenőrzést fognak tartani.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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125/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Új utca útburkolat felújítására vonatkozóan
a Munkabíró Kft.(2364 Ócsa, Falu Tamás u. 15.)
8.323.520+ÁFA, bruttó 10.570.870 forintos árajánlatát
fogadja el.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti
munkálatok elvégzésére szóló szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

8. Új telkek ivóvíz- és szennyvízvezeték tervezési ajánlatának ismertetése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Megküldte a Daköv KFt. az árajánlatát, melyből alkudtak és a
végleges ár 2.265.000.- Ft +ÁFA összeg lett, ebben az összegben elvégzik a munkát. A tervet
év végéig, a kivitelezési munkát 2017. év tavaszáig el fogják végezni.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
126/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a JSP 97 Kft. 2.265.000 Ft + ÁFA
ajánlatát a „Bugyi Árvalányhaj-3840 hrsz. - MézpázsitBoglárka u. által határolt lakóterület ivóvíz és
szennyvízvezeték terveinek elkészítésére” vonatkozóan.
A tervekhez szükséges összeget a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Egyben felhatalmazza a polgármestert a JSP 97 Kft-vel
megkötendő szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

9. Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének megalkotása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: Korszerűsítési okok miatt kell az új SZMSZ-t elfogadni, mivel az előző
2008 évi, így annak aktualizálására van szükség, melyet egy közszolgálati ellenőrzés erősített
meg.
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
127/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
képviselő-testülete a Bugyi Nagyközségi
Polgármesteri
Hivatal
Szervezeti
és
Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős: Szatmári Attila –jegyző
Határidő: azonnal

10.Közbeszerzési Szabályzat megalkotása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: Mivel új közbeszerzési törvény van, a közbeszerzési szabályzatot is
ahhoz kell igazítani. Nem sok változás van a korábbihoz képest, inkább kisebb kiegészítések
szerepelnek benne.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
128/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
képviselő-testülete a Bugyi Nagyközségi
Önkormányzatának
Közbeszerzési
Szabályzatát.
Felelős: Szatmári Attila –jegyző
Határidő: azonnal

11.Önkormányzat követeléseiről való lemondás
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Helyi rendelet alapján lehetősége van a Képviselő-testületnek
az Önkormányzat behajthatatlan és elévült követeléseiről lemondani. A mellékelt
táblázatokból látható, hogy kis tartozási összegekről van szó minden érintett esetében.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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129/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a polgármester tájékoztatását a saját
hatáskörében hozott döntéséről az önkormányzat
850.222 Ft összegű követeléseiről történt lemondásához
kapcsolódóan.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az elévült követelésekről szóló határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
130/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 4.583.985 Ft
összegű elévült, behajthatatlan követeléséről lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

12.Ajánlat ismertetése szeméttelep monitoring jelentés elkészítésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: 20 évig jelentést kell készíteni a hulladéklerakó telep
utógondozásáról, ehhez küldött ajánlatot az EDiCon Mérnöki Iroda, akik bruttó 494 ezer
forintért elvégzik az utógondozási feladatokat.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
131/2016. (09.15.) sz. K.t. 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
2016. I: félévi utógondozási jelentés elkészítése
Engedély módosítási kérelmek elkészítése
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megbízza az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.
(1122 Budapest, Határőr út 39.) céget az árajánlatban
szereplő 389.000,-Ft+Áfa
megbízási díjért a feladatot
elvégezze.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
szerződést aláírja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 15 nap

13.Országos népszavazáshoz a szavazatszámláló bizottság póttagjainak
megválasztása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A 2014-es választáskor esküt tett tagok rendelkeznek érvényes
bizottsági tagsággal, de néhányan közülük nem tudták vállalni az országos népszavazáson a
részvételt, ezért szükséges póttagokat választani. Őket már előzetesen megkérdezték, tudják
vállalni a részvételt, szükség esetén behívhatók.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
132/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
a 2016. október 02-i országos népszavazáson
közreműködő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak
megválasztja: Bobákné Gazsó Adrienn, Rusznyák Mariann,
Mundrusz Tamásné, Szilágyi Mária, Karmacsi Éva, Józsa
Laura Alíz, Nagy Tímea és Molnár Melinda bugyi
lakosokat.
Határidő: 15 nap
Felelős: Szatmári Attila jegyző

14.Temetői illemhely kialakítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a költségvetésben elképzelt fix illemhely helyett
egy konténeres WC-t szeretnének elhelyezni a temetőben. Kértek árajánlatot két
lehetőségre, mennyibe kerül, ha megvásárolja az Önkormányzat és mennyibe, ha bérli.
Kéthetente jönnek és tisztítják, amelynek díja a bérelt megoldással kedvezőbb.
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Molnár Tibor képviselő: Magasnak tartja a kéthetente történő tisztítás árát. Hosszú távon ez
drága befektetés az Önkormányzatnak. Hosszú távon érdemes lenne csatornára kötni az
illemhelyet.
Somogyi Béla polgármester: Az sem lenne olcsó megoldás, mert a csatornahálózat nincs
kiépítve. Fix gyűjtőtartály beépítésével üríteni lehet, de felmerül a kérdés, hogy a tisztítást
hogy oldják meg, továbbá az is költséggel jár.
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy hosszú távon gondolkodnak-e az illemhely
kihelyezésével, mert úgy látja, hogy a mobil WC nem illik a környezetbe.
Szabó Gábor László képviselő: Amennyiben ki fognak helyezni egy mobil WC-t, az a
lakosságnak nem fog tetszeni. Véleménye szerint a Mindenszentek idejére béreljenek mobil
WC-t aztán vitessék el.
Csizmadi László képviselő: Mobil helyett inkább a készre gyártott illemhelyet javasolja
elhelyezni.
Nagy András Gábor alpolgármester: Az illemhely igénybevétele kicsi, inkább abban az
esetben tartanak rá igényt, amikor Mindenszentek ideje van, vagy olyan esetben, amikor
távolról érkeznek a temetőbe.
Somogyi Béla polgármester: Javasolja, hogy arra az időszakra béreljenek, amikor legnagyobb
szükség van rá, majd vitessék vissza, de dolgozzanak ki megoldást egy színvonalasabb
illemhelyre.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
133/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mobil Rendezvénytechnikai Kft. (asz:
11177410-2-43) ajánlatát 1 db akadálymentesített Wc
bérleti díjára 2016. október 14-től 2016. november 14-ig
terjedő időszakra elfogadja.
A Képviselőtestület a havi 30.000 Ft+ÁFA összeget a
2016. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére
biztosítja,
a
felújítási
kiadásokból
történő
átcsoportosítással.
A testület felhatalmazza a polgármestert a fenti bérletre
vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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15.Széchenyi tér és Nefelejcs u. közötti gyalog- és kerékpárút
többletmunkái
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A tervek 2.5 méter széles gyalog- és kerékpárútra vonatkoztak,
ahhoz készült a költségvetés is. A szabályozás miatt 3 méter szélességben építtették meg a
kerékpárutat, amelynek költségei is magasabbak lettek. Ezt az összeget a 2016 évi
költségvetés terhére vállalja az Önkormányzat.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
134/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Széchenyi tér és a Nefelejcs utca közötti
gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez kapcsolódó
238.570 Ft+Áfa = Bruttó 302.984 Ft pótmunkák
költségeit a 2016. évi költségvetés terhére elfogadja és
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

16.Széchenyi tér és az Abay Frigyes köz közötti gyalog- és kerékpárút
építésének költségei
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Korábban felmérték a gyalog- és kerékpárút szélességét, melyre
három métert számoltak. A munkálatokra a Munkabíró Kft. árajánlatát fogadták el, aki
elvégezte a munkát, de kicsit meghosszabbítva megépítettek hozzá egy áthajtót is, mely
pótmunkaként jelentkezett. Ennek költségeit szintén a 2016. évi költségvetés terhére
szükséges biztosítani.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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135/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester Széchenyi tér és az Abay F.
utca közötti gyalog- és kerékpárút kivitelezéséhez
kapcsolódó tájékoztatását elfogadja.
Ezzel egyidejűleg a Széchenyi tér és Abay F. köz közötti
gyalog- és kerékpárúthoz kapcsolódó 2.581.740 Ft+ ÁFA
= Bruttó 3.278.810 Ft költséget a 2016. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

17.Ürbői bejáró útburkolat felújítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Mivel az aszfaltozás műszaki tartalmán többször változtattak,
az árat is ahhoz kell igazítani. A 30-32 milliós ár kiszélesítéssel készült, de a jelenlegi
elképzelés szerint maradna a jelenlegi szélesség, amit kikátyúztatnák és 20-25 cm
szélességben zúzott kőből építenének hozzá padkát. Mivel az aszfalt a legdrágább a
kiszélesítésre, így véleménye szerint a legdrágább ár elfogadása mellett az utat meg tudják
építtetni kevesebb összegből.
Józsa László képviselő: Ezzel a felújítással megoldódik az Ürbőpusztai buszjárat befordulása
is Czanikra?
Somogyi Béla polgármester: Igen, ezt követően be tud fordulni a busz az utasokért.
Megkérdezi Szatmári Attila jegyzőt, hogy az út megépítése közbeszerzés köteles-e, vagy
sem?
Szatmári Attila jegyző: Elmondja, amennyiben az útépítés 15 millió forint felett van, akkor
közbeszerzés köteles.
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
136/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bugyi külterületén lévő 01065/2 hrsz-ú út felújítására
építés megrendelésére nemzeti értékhatárt elérő(uniós
értékhatár alatti) nyílt közbeszerzési eljárást indít a Kbt
115.§. (1) bekezdésben foglalt eljárásrendben..
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2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016 évre vonatkozó közbeszerzési tervet az 1) pontban
leírt közbeszerzési eljárással kiegészíti.
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a
közbeszerzési eljárás lebonyolításával a PannonHungarikum Kft.-t bízza meg.
Cím: 2724 Újlengyel, Határ u. 31.,
Adószám: 22939375-2-13
Összeg: 200.000 Ft + ÁFA megbízási díj.
4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Bíráló bizottság tagjának megbízza
Szatmári Attila jegyző - jogi és közbeszerzési szakértelem
Pótiné Safranyik Anikó - pénzügyi szakértelem
Mészáros Ernő - műszaki szakértelem
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a
közbeszerzéssel összefüggő okiratokat aláírja.
Felelős: Somogyi Béla - polgármester
Határidő: 15 nap

18.Puskás T. u. 6 orvosi rendelő festési és burkolási munkálatai
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy már kétszer beadták a pályázatot a Puskás
Tivadar utcai orvosi rendelő felújítására, de egyik alkalommal sem lett nyertes.
Nagy András Gábor alpolgármester: Korábban úgy döntöttek, hogy Önkormányzati erőből
újítják fel a rendelőt. Két ajánlat érkezett festésre és burkolásra. Mindkét vállalkozóval
dolgozott már az Önkormányzat, meg voltak elégedve a munkájukkal. Kas doktor úr szeretné
még kérni a vizesblokk felújítását, melyre még csak a Hamar vállalkozó adott árajánlatot a
festés és burkolás mellé, Halász vállalkozó még ezt követően fogja a számítást elvégezni.
Az összesítő táblából látszik, hogy Hamar László ajánlata már 201.805.-Ft-tal úgy kedvezőbb,
hogy a komplett, vizes blokk átalakítás munkáira elkészítette az ajánlatát.
Somogyi Béla polgármester: Érdeklődik, hogy melyik vállalkozó munkájával elégedettebbek?
Nagy András Gábor alpolgármester: Mindkét vállalkozó munkájával meg voltak eddig
elégedve.
Somogyi Béla polgármester: Ebben az esetben az olcsóbb ajánlattévőt javasolja a munka
elvégzésére.
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
137/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bugyi, Puskás Tivadar u. 8. szám alatti orvosi
rendelő felújítására vonatkozóan Hamar László Bugyi,
Széchenyi tér 2.235.151 Ft-os árajánlatát fogadja el.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. november 30.

19.Polgármesteri Hivatal és Egészségház szétválasztása, kialakítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A hivatal és az Egészségház fűtési rendszerének
szétválasztására eddig egy ajánlat érkezett, de ezt a munkát minél előbb el kell végezni, mert
jelenleg áll a rendszer és a babákra hamarosan fűteni kell. Feigl István vállalkozó végezte az
Értetek Veletek Egyesület épületén is a fűtési munkáit, meg vannak elégedve, pontos, precíz
munkát végeztek.
A gáztervek már elkészültek, a munkálatoknak hamarosan neki kell állni, mivel szeptember
közepe van, rövid idő áll rendelkezésre.
Csizmadi László képviselő: Elfogadja az ajánlatot, de az a kérése, hogy az Ariston típusú
kazán helyett másikat válasszanak, mivel azzal sok üzemeltetési probléma van, a rendszer
könnyen eldugul, a javítása költséges.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
138/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal
fűtési
rendszerének
szétválasztásához
annak
munkálataira megbízza a Feigl István víz-gáz fűtésszerelő
mestert, hogy azt bruttó 2.762.800.- forint összegben –
anyag és munkadíj - végezze el.
Felelős: Somogyi Béla
Határidő: 2016. október 30.
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20.Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása a 2017-2031 közötti időszakra
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: A gördülő fejlesztési terv a víz- és csatornahálózat hosszú távú
rekonstrukciókra és fenntarthatóságra vonatkozik, amit a 2017-2031-ig terjedő időszakra kell
elkészíteni.
A terveket a Daköv KFt. nettó 144.000.- Ft-os tavalyi áron elkészíti. Amennyiben az
Önkormányzat megbízza a Daköv Kft.-t a tervek elkészítésével, úgy vállalják, hogy azt
határidőre benyújtják a MEKH-hez jóváhagyásra.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

139/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza
meg, hogy a
-Bugyi-Felsővány
közműves
ivóvízellátó
rendszer
megnevezésük
- BGYFV-IV rövid kódú
- 11-32027-1-00-15 MEKH azonosító kódú
- Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
140/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza
meg, hogy a
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- Bugyi közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésük
- BGY-SZV rövid kódú
- 21-32027-1-001-00-06 MEKH azonosító kódú
- Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
141/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete – a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. §ában foglaltakra figyelemmel – felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a víziközmű-rendszert bérletiüzemeltetési szerződés alapján üzemeltető DAKÖV Dabas és
Környéke Vízügyi Kft-t (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) bízza
meg, hogy a
- Bugyi közműves szennyvízelvezető rendszer megnevezésük
- BGY-IV rövid kódú
- 21-32027-1-001-00-10 MEKH azonosító kódú
- Bugyi Nagyközség Önkormányzatának felelősségében lévő
víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla - Polgármester

21.Bessenyei György Művelődési Ház és IKSZT alapító okiratának
módosítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Szatmári Attila jegyző: A Magyar Államkincstár Ismét hiánypótlást adott ki a Bessenyei
György Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának módosításra. Az Államkincstár
ajánlásának megfelelően újból átdolgozták az alapító okiratot, mely az előterjesztés
mellékleteként csatolva lett. Az alapvető módosítás a törvényi elírásoknak megfelelő
kormányfunkció átvezetése és ezzel egyidejűleg az új alapító okirati formátumra és
tartalomra vonatkozó egységes szerkezetű alapító okirat elkészítése.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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142/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bessenyei György Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a határozat
mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Somogyi Béla polgármester, Szatmári Attila
jegyző
Határidő: 2016. szeptember 30.

Módosító okirat
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bugyi Nagyközség Önkormányzata által
2012. április 12. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján - a 142/2016. (IX.15.) sz. KT. határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat preambuluma helybe a következő
rendelkezés lép:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Bessenyei György
Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:
2. A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
1. .................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. .A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
1.2. .A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 2347 Bugyi, Beleznay tér 2.
1.2.2. telephelye(i):
telephely címe

telephely megnevezése
1

2347 Bugyi, Kossuth Lajos u. 1.

3. A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
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2. .................................................................................................................................... A
költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
2.1.2. székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1.
4. 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
3. .................................................................................................................................... K
öltségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. .A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1.
3.2. .A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1. ....................................................................................................................
megnevezése: Bugyi Nagyközség Önkormányzat
3.2.2. ....................................................................................................................
székhelye: 2347 Bugyi Beleznay tér 1.
5. 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
4. .............................................................................................................................. A
költségvetési szerv tevékenysége
4.1. ............................................................................................................................. A
költségvetési szerv közfeladata:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődéséről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtári feladatok ellátása, valamint
közművelődési feladatok ellátása
a.. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
1

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

910110

Közművelődési intézmények tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.1.1. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
A könyvtár gyűjtőköri szabályzatában meghatározott módon - a használói és
helyi igényeknek megfelelően -a könyvek, dokumentumok beszerzésével
(kötelespéldány-juttatás, vásárlás, ajándék vagy csere útján), illetve a
települési könyvtárak esetében kiemelten a helyismereti dokumentumok
gyűjtésével, a könyvtár állományába került dokumentumok nyilvántartásával;
a köznevelési intézmények tankönyvtámogatás keretében történő
tartóstankönyv-beszerzésével összefüggő feladatok ellátása.
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4.1.2. Könyvtári szolgáltatások
A rendelkezésre bocsátással (a könyvtárak gyűjteményének használókhoz
való eljuttatása helyben használat, kölcsönzés és könyvtárközi kölcsönzés
útján), a könyvtári tájékoztatással (a használóknak szóló információszolgáltatás, amelynek speciális feladata az adott könyvtár és a könyvtári
rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól való tájékoztatás),
- a megrendelhető könyvtári szolgáltatásokkal (a megyei és nagyobb városi
könyvtárak által nyújtott könyvtári szolgáltatások, olyan kistelepülések
számára, ahol az önkormányzat nem tart fenn könyvtárat), illetve - a
könyvtárak közönségkapcsolati és egyéb tevékenységével összefüggő
feladatok ellátása.
4.1.3.

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
A
helyi
társadalom kapcsolatrendszerének,
közösségi
életének,
érdekérvényesítésének, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének
és fenntartásának segítése, a közösség- és társadalmi részvétel, a
közösségfejlesztés feltételrendszerének javítása, az állampolgári részvétel
növelése, az önkéntesség és a virtuális közösségek erősítése, a gyermekek, az
ifjúság, az idősek, a nemzetiségek és a külhoni magyarok közösségi
művelődésének segítése, a szegénységben élők és kirekesztett csoportok
társadalmi, kulturális részvételének fejlesztése, a megértés, a befogadás, az
esélyegyenlőség elősegítése, mentálhigiénés, prevenciós programok
megvalósítása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082044

Könyvtári szolgáltatások

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

3

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Bugyi nagyközség
közigazgatási területe a hozzátartozó külterületekkel együtt, melyek:
Ürbőpuszta, Alsóvány, Felsővány
4.6. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: Az intézmény az
alapfeladatot nem zavaró vállalkozási tevékenysége(ke)t folytathat, melyek
arányának felső határa az intézmény kiadásaiban a vállalkozási tevékenységek
bevételeinek 100 .%-a lehet.
4. 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
5. .............................................................................................................................. A
költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
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Az intézmény vezetője az igazgató, akit az önkormányzat képviselő-testülete nevez
ki határozott időre – 5 évre – a közművelődési intézményekre vonatkozó, hatályos
jogszabályok szerint, nyilvános pályázati eljárás útján . Az intézmény vezetője felett
a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
5.2. ............................................................................................................................. A
költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. és végrehajtási jogszabályozás

5. 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 6. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. április 12. napján kelt, alapító
okiratot visszavonom.
6. 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 7-15 pontjai hatályát veszti.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.”

22. Egyebek
- Vételi ajánlat ismertetése a 058/7 hrsz.-ú (Söze Plast) területre
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatásképp elmondja, hogy ezt a területet vásárolták
vissza a Söze Plast Kft.-től, melyre ismét vételi ajánlat érkezett egy magánszemélytől, aki a
vállalkozását szeretné bővíteni ezen a területen. A terület besorolása miatt jelenleg nem
alkalmas értékesítésre, amennyiben magánszemélyként kívánja azt megvásárolni.
Szatmári Attila jegyző: A hatályos földtörvény szerint földműves gazdálkodónak kell lennie a
vásárlónak. Elővásárlási joga van a bérlőnek, használónak, valamint 60 napra ki kell
függeszteni a szerződést, melyre jelentkezhetnek elővásárlásra jogosulta.. Aki jobban
megfelel az előírt feltételeknek, azé lesz a terület.
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint jelenleg nem tudják értékesíteni a területet,
javasolja, hogy ebben a kérdésben egy másik ülésen döntsenek.

- Kossuth utca 36. életveszélyes ingatlan "rendezése"
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták a napirendet,
több lehetőséget felvázoltak az ingatlan rendezésével kapcsolatban, majd arra a
megállapításra jutottak, hogy az ingatlantulajdonosnak kell eldönteni, hogy mi legyen a
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további sorsa. A megbeszélésre sor került és arról döntöttek, hogy a nem édes gyermekek
lemondanak a tulajdonrészükről az özvegy javára, aki viszont a ház elbontásáról határozott.
Saját gyermekei segíteni tudják akár a házépítésben, akár lakásvásárlásban.
Jelenleg ott tartanak, hogy kiszedik az alátámasztásokat és elbontják a házat. A pontos
költségekről még nem lehet tudni, a gáz és villany kikötését már elvégezték, ennek költségét
a tulajdonos kifizeti, a vizet csak el kell zárni, az nem kerül pénzbe. Több szakember
segítségét kérték, akik nem kértek pénzt a munkáért. Legnagyobb tétel a bontás költsége
lehet. Több helyről kértek árajánlatot, egyelőre úgy néz ki, hogy a Szatmári Trans Kft ingyen
elbontja. Az Önkormányzat vásárolt alátámasztó gerendákat, 110 ezer forint összegben,
továbbá az Önkormányzat dolgozói segítenek a bontási munkákban, amely költségek árát
nem kérné el a tulajdonostól, ennyi támogatást tud az Önkormányzat biztosítani az
ingatlantulajdonos számára. A gerendát még értékesíteni tudja az Önkormányzat.
A tulajdonjogról való lemondást a mai napon elindították az ügyvéd felé, a jogi részt minél
előbb rögzíteni kell. Felvetődött az a megoldás, hogy az ingatlant építési telekként értékesíti
és lakást vásárol az árából azon a településen, ahol a gyermekei élnek.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
143/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bugyi Kossuth L. u. 36. szám
alatti ingatlan bontásához szükséges faáru bruttó
140.940.- forint összegét a károsult természetbeni
támogatásként megkapja, továbbá a bontáshoz és
őrzéshez biztosított önkormányzati dolgozók béréből
adódó költségről lemond, azt az Önkormányzat további
támogatásként felajánlja, nem számlázza ki az
ingatlantulajdonosnak.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. október 10.

- Forgalomkorlátozási kérelem
Nagy András Gábor – alpolgármester: Kocsis Ferenc körzeti megbízott jelezte, hogy az Arany
János utcában jelentősen megnövekedett a teherautó-forgalom, ezért az a véleménye, hogy
a Kossuth utca felől is korlátozni kellene a teherautó behajtást kivéve áruszállítás táblával.
Erről személyesen is meggyőződött, valóban sok teherautó fordul ki a Bajcsy-Zsilinszky
utcára az Arany János utcából.
Somogyi Béla polgármester: Mivel a közúti jelzőtáblák odáig sem teszik lehetővé a
behajtást, a megoldás az lenne, ha már a település határában ellenőriznék őket, mivel ezzel a
behatással csak az utat akarják rövidíteni, amit az elkerülő út megépítése sem old meg, nem
akar kerülni, csak a legrövidebb úton megtenni az utat. Vissza kell nézni a
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kamerafelvételeket, majd feljelentést kell tenni a rendőrség felé a KRESZ szabályait
megszegőkkel szemben. Sajnos az az információja van, hogy az Új utcán is megnőtt az átjáró
teherautó forgalom.

- Észrevétel a kerékpárút használatával kapcsolatban – Molnár Tibor
Molnár Tibor képviselő: Több esetben tapasztalta, hogy a Kossuth Lajos utca és az Arany
János utca kereszteződésében a kerékpárosok úgy tekernek át az úton, hogy még csak nem
is lassítanak. Ebből több esetben is volt kisebb baleset, ami abból is adódik, hogy több autós
nem a kereszteződés előtt áll meg, hanem áthajt a kerékpárúton, továbbá a kereszteződés
sem jól belátható. Közlekedésbiztonsági szempontból erre egy megoldást tud elképzelni, a
kerékpárosok részére kell STOP táblát kihelyezni és őket megállásra kötelezni.
Csizmadi László képviselő: Ezzel a megoldással egyetért. Néhány héttel ezelőtt egy
kerékpáros belehajtott az autójába, amikor lassan gurult előre a beláthatatlan
kereszteződésben. Még csak nem is lassítanak a kerékpárosok, pedig nekik ugyanúgy figyelni
kell a kereszteződésben, mint az autósoknak.
Somogyi Béla polgármester: A kerékpárosnak is biztonságosabb a közlekedés, ha meg kell
állni és le kell szállni a kerékpárról, annak ellenére, hogy nem tetszene nekik a változtatás.
Meg fogják nézni, hogy mit tesz lehetővé az öt éves kötelezettségvállalás.

- Érdeklődés a rendezett környezet címről – Molnár Tibor
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a rendezett környezet táblát ki kaphatja? Több
ingatlan is van a településen, melynek a környezetét – udvar és utca – a tulajdonosa rendbe
tett, de még nem kapott érte díjazást.
Bálintné Balogh Mária képviselő: Válaszában elmondja, hogy a „rendezett környezetért”
díjat nem az Önkormányzat adja, hanem a Bugyi Nagyközségért Közalapítványon keresztül a
tagok segítségével az elnök asszony ítéli oda az arra érdemes ingatlan-tulajdonosnak.
Elsősorban a parkosítás és a zöld felületek szerepelnek a díjazás szempontjai között.

- 1956-os emlékmű kialakítása és a „Büszkeségpontok” pályázat
hiánypótlása
Somogyi Béla polgármester: A Büszkeségpont pályázat a 117/2016. (VIII.23.) számú testületi
döntés alapján az elmúlt hetekben beadásra került a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részére. Az Alapítvány az Önkormányzat pályázatának
feldolgozását megkezdte, melyre hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlásban kérte
a Testületi döntés pontosítását, melyben a az Önkormányzat a tulajdonában lévő területre
befogadja a műalkotást, ezért javasolja, hogy ezzel a tartalommal újra hozza meg a Testület a
döntését.
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
144/2016. (09.15.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja az 1956-os Emlékbizottság
megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt
„Büszkeségpontok”
pályázaton
való
részvételt.
Emlékművet terveztet az Önkormányzat tulajdonában
lévő Kossuth L. u. 17. sz. alatt található orvosi rendelő
épülete előtti területre és nyertes pályázat esetén
hozzájárul az emlékmű felállításához.
A KKETTKK-56P-02-0333 sz. pályázatból megvalósítandó
emlékművet az Önkormányzat a tulajdonában lévő
területre befogadja és a mindenkori költségvetése
terhére gondoskodik a fenntartásáról.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2016. szeptember 28.
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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