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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2016. március 10-i soros ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt, Szabó Gábor
László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző
Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető
Bodnár Sándorné - Óvodavezető

NAPIREND ELŐTT
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott
tagjából mind a 9 fő jelen van.
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendekhez,
vagy szeretne-e valaki új napirendet tárgyalni.
Nagy András Gábor alpolgármester úr az Egyebekben szeretne a lakótelepi
hulladékszállításról tárgyalni, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó a Telekbővítésről szeretne
tárgyalni.
Ezt követően a Polgármester úr a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátja és
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az
alábbiak szerint:

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

2. Helpynet tájékoztató-szóbeli
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
3. Polgármesteri Hivatal 2015 évi beszámolója
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
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4. 2016 évi teljesítményértékelési célok elfogadása
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
5. 2016 évi közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
6. Ajánlat környezetvédelmi program felülvizsgálatára
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
7. A 2016-2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a
beiratkozás időpontjának meghatározásáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
8. Javaslat a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat adóbevételével
dolgozók anyagi érdekeltségéről 15/2005. (VI.13.) sz. rendeletének hatályon kívül
helyezéséről
Előadó: Szatmári Attila jegyző
9. Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
10. Döntéshozatal az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvótáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
11. Előterjesztés Önkormányzati SZMSZ módosítására
Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető
12. Egyebek
- Települést bemutató kisfilmre árajánlat és szerződés-tervezet
- Tüdőszűrő költségek átvállalása
- Döntés felülvizsgálata – piac helyszíne
- Széchenyi tér hulladékszállítása
- Telekbővítés

3

Napirend tárgyalása
1.

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
-

-

-

-

-

Bugyin a Forster kastélyban tartotta a Magyar Kézilabda Szövetség a szakmai
értekezletét, melyen személyesen is részt vett és ezen alkalomból meghívta őket
a Sportcsarnok átadó ünnepségére, melynek az időpontja még nem ismert. Az
értekezleten megállapítható volt, hogy nagyon komoly szakmai munkát végeznek
és fontos útmutatást is ki lehetett szűrni a kézilabdások lehetőségeire nézve, a
jövőben melyik irányba kell menni.
A Kossuth L. u. 28. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása napi figyelmet
igényel és elmondható, hogy jó minőségű munka folyik, ami határidőre el fog
készülni.
Megbeszélés volt az OBO Bettermann Kft. képviselőjével 2 db önkormányzati
lakás bérbe adásáról, amit a bérlők szeretnének is átalakítani, ehhez kérték a
véleményüket.
A korábbi döntésnek megfelelően elkészíttetik az Integrált Területfejlesztési
Stratégiát, mellyel kapcsolatban két alkalommal tartottak megbeszélést. Ezekre a
megbeszélésekre jelentős számban jöttek össze a lakosság részéről. Elsőként a
SWOT elemzés gyanánt irányzatokat írtak össze a település számára, amelyek
követendő, vagy elérendő célok lehetnek.
A Sportcsarnok építésével kapcsolatban hamarosan elindítják a közbeszerzési
eljárást. Folyik az előkészítő munka, előre láthatólag a jövő héten feladásra kerül.
A kivitelezésre 8 hónapot jelöltek meg, így akár még a 2016-os évben el is
készülhet. Amennyiben sokan lépnek be a közbeszerzésbe, úgy az eljárás
elhúzódhat. A munkaterület hamarosan átadásra kerül.

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a teljes kivitelezésre kell pályázni?
Somogyi Béla polgármester: Igen, a fővállalkozói szerződésre irányuló közbeszerzést kell
indítani.
- A településközpont javítására irányuló vidékfejlesztési program keretében több
pályázattal kapcsolatos megbeszélés volt, mely keretében lehetőség nyílna a
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújítására. Az erre vonatkozó
árajánlatokat már készíttetik a bádogos, ács és kőműves munkákra.
- Krizsán Lászlóval volt tárgyalása a református egyház telkének ügyében, amit
ingyen adtak át használatra, de nem tudják bejegyeztetni a tulajdonjogot, így az
Önkormányzat teljes értékű használatot fog adni a Testület egy korábbi döntése
alapján.
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-

-

Tárgyalást folytatott a Telekommal a telefondíjakról, hogy a következő két évre
milyen díjakat szabnak meg az Önkormányzat dolgozói által használt
előfizetésekhez.
Megbeszélés volt a Katasztrófavédelemmel a gyakorlat-előkészítésével
kapcsolatban, hogy egy esetleges magasabb belvíz esetén milyen technikákat
alkalmaznának. Ezt fogja követni egy gyakorlat, amit a közeljövőben fognak
elvégezni.

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy lesz-e a jövőben útépítéssel kapcsolatos pályázat? Úgy
emlékezik, hogy az állam felé restanciájuk van a sárrázók megépítése területén.
Van–e ezzel kapcsolatban valami előrelépés?
Somogyi Béla polgármester: Nincs semmi, elő kell készíteni a munkát, de a gazdákkal való
egyeztetés az első lépés, majd két műszaki megoldással a kezükben fognak lépni. A
költségvetésben is szerepeltetve van ennek a költsége.
Szabó Gábor László képviselő: A központban lévő Fazekas ház megvásárlását és elbontását
nem tehetik bele a településközponttal kapcsolatos pályázatba?
Somogyi Béla polgármester: Épület és telek vásárlása nem tehető bele a pályázatba.
Józsa László képviselő: A Kossuth L. u. 28. számú ingatlan előtt a bérlő már végzett munkát
az autóbeállóknál, de az esővíz a kertbe folyik. Van –e ennek a problémának kiküszöbölésére
valami megoldás?
Somogyi Béla polgármester: Ezt a problémát is észrevették, továbbá, hogy a bevezető járda
keskeny, amit megszélesítettek és egyben elbontották a lépcsőt. Lépésről lépésre haladnak a
munkákkal. A kert kitakarítását követően meg lehetne oldani a csapadékvíz elvezetését, de a
kertnek több tulajdonosa van, a kertbe való lejutást viszont biztosítani kell. Az
Önkormányzatnál van kimaradt térkő, amivel le lehetne burkolni az udvart, viszont ennek is
meg van a hátránya, hiszen minél nagyobb felületet burkolnak le, annál kevesebb terület
marad a víz elszikkasztására.
Molnár Tibor képviselő: A tervek arról szóltak, hogy a kazánház is elbontásra kerül.
Somogyi Béla polgármester: Igen, így tervezték, de a hideg miatt a fűtésre szükség volt, csak
két héttel ezelőtt állították le a fűtést, továbbá az épületben volt egy olyan régi kazán, amit
nem tudtak kivinni, csak kihúzni a kazánházba. Ez a bontás kikerült a feladatok közül és az
árból is.
Molnár Tibor képviselő: A ki és behajtás megkönnyítéséhez javasolja az épületre egy tükör
felhelyezését, amely megkönnyítené a közlekedést.
Somogyi Béla polgármester: Eddig is célszerű lett volna a tükörfelhelyezés, de nem a
kicsinyítős fajta, mert az nem vált be.
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy a kivitelező tartja-e a költségvetést?
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Somogyi Béla polgármester: Igen, eddig még jelentős pótmunka nem merült fel.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
28/2016.(03.10.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról-,
valamint a két ülés között munkáról szóló polgármesteri
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

2.

Helpynet tájékoztató-szóbeli

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottsági ülést megelőzően a Kft. ügyvezetője
bemutatót tartott a riasztó rendszerről. A bizottság úgy döntött, hogy a szeptemberi ülésig
újra megvizsgálja az ajánlatot, megtekintik a rendszert azokon a településeken, ahol már
alkalmazzák, majd ezt követően döntenek a csatlakozásról.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
29/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
megismerte a Helpynet riasztórendszert és úgy döntött,
hogy 2016. szeptemberi ülésig tapasztalatokat gyűjt a
környező településekről, majd a szeptember havi soros
ülésen újra tárgyalja a csatlakozás lehetőségét.
Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

3.

Polgármesteri Hivatal 2015 évi beszámolója

Előadó: Szatmári Attila jegyző
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: A gazdasági bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a Testület felé.
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
30/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete
a
Polgármesteri
Hivatal 2015. évi munkájáról készült
beszámolót elfogadja.
Felelős: Szatmári Attila – jegyző
Határidő: azonnal

4.

2016. évi teljesítményértékelési célok elfogadása

Előadó: Szatmári Attila jegyző
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Minden évben meg kell fogalmazni azokat a célokat, amely
alapján a dolgozókat értékelni szükséges. A feladatok nem változtak, minden évben
ugyanazok.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

31/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
2016. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az
alábbiakban határozza meg:
KIEMELT CÉLOK:
1) A testületi működéssel kapcsolatos feladatok
a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzatiés bizottsági munka teljesítése.
b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív
teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre
történő felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest
Megyei Kormányhivatalhoz.
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok
végrehajtása
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a) Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével
kapcsolatos jogszabályok pontos alkalmazása
b) Állami földterületek eladásával kapcsolatos jegyzői feladatok szakszerű
végrehajtása
c) Nemzeti Agrárkamarai állásfoglalások ellen benyújtott kifogások testület
elé történő jogszerű döntés-előkészítő feladatok
d) Közhiteles címnyilvántartás 2016. december 31-éoig történő létrehozása,
címképzés végrehajtása
e) Kereskedelmi nyilvántartás kialakítása, annak folyamatos frissítése
e) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok határidőre
történő szakszerű és jogszerű ellátása.
f) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az
egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói
gyakorlat megismerésére, elsajátítására.
g) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése, pontos
végrehajtása és ellenőrzése.
h) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy az önkormányzatnál
meglévő
segélyezési lehetőségeket,
hozzájutásának feltételeit
megismerjék. A döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra
kerüljenek.
i) A járáshoz átkerülő pénzbeni ellátások igénylésében a rászorulok segítése
j) A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését
ez irányú szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel kell
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb
színvonalon tudják végezni munkájukat.
k) A közterület-felügyelő munkájának segítése a jogi lehetőségek mind
teljesebb feltárásával a hivatal köztisztviselői részéről.
3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos
célok
a) Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve
az európai uniós pályázatokra.
b) Bölcsőde és Szennyvíz kezelő építésével kapcsolatos feladatok kiemelt
kezelése
c) Vidékfejlesztési pályázatokon sikeres pályázat benyújtásával kapcsolatos
előkészítő munka kiemelt kezelése
d) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési
eljárások soron kívüli ügyintézése
e) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának
elősegítése, a folyamatos információ-áramlás biztosítása.
4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és
pontos végrehajtása:
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a) 2016. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott
feladatok költséghatékony és racionális megoldására
b) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő
biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.
c) A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának emelésével,
az adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat adóbevételei.
A kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási cselekmények
elindítása és folyamatos figyelemmel kisérése az előirányzott adó és
adóbevételek realizálása érdekében
d) Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a
pályázati támogatásokkal való elszámolás
e) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel
elő kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások
megtartását
f) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai
támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények
gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és
intézmények között létrejött együttműködési megállapodás alapján
g) Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi
keretek takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének
folyamatos ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása.
5) Együttműködés erősítése

-

a) A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a
Klebelsberg intézményfenntartó Központ illetékes tankerületével megfelelő
együttműködés és kapcsolattartás kialakítása.
b) az önkormányzati feladatok ellátása terén
- A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés
erősítése és folyamatos koordinálása.
A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és érdekképviseleti
szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és tevékenységük
fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása.
Határidő: 2017. március
Felelős: Szatmári Attila jegyző

5.

2016 évi közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: A 2016. évi közbeszerzési tervben a két út szerepel, amely a
közbeszerzési törvény alá esik.
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
32/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét - amely az előterjesztés
mellékletét képezi - elfogadja.
Határidő:
azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 32/2016. (III.10.) számú határozattal elfogadott 2016. évi közbeszerzési terv (melléklet)
Közbeszerzés tárgya

Közbeszerzés
megnevezése

Közbeszerzés várható
időpontja (hónap)

Eljárás
elindításának
tervezett
ideje

Építési beruházás

Építési beruházás

Vállalkozói
szerződés a
01305/2
hrsz-ú Ványi
bekötőút
felújítására
Vállalkozói
szerződés a
0997 hrsz-ú
Cszanik
Ürbő
bekötőút
felújítására

2016.
április

2016.
április

Közbeszerzé
s előzetes
becsült
értéke (Nettó
Ft.)

Teljesítés
tervezett
ideje

2016
augusztus

2016
augusztus

Alkalmazott eljárás

Irányadó
eljárásrend

23.221.872,Ft

30.617.628,Ft

Uniós
értékhatár
alatti

Uniós
értékhatár
alatti
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Közbeszerzés fedezetéül
szolgáló pénzeszközök forrása

Végrehajtás
felelőse

Sor kerül-e
vagy sor kerülte adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzététele

Megjegyzés

Tervezett
eljárástípus

2016 évi költségvetés

Szatmári
Attila

Nem

-

2016 évi költségvetés

Szatmári
Attila

Nem

-

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
Kbt. 115.§.

Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
Kbt. 115.§.

6.

Ajánlat környezetvédelmi program felülvizsgálatára

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: A Progressio Mérnöki Irodával felvették a kapcsolatot a
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatához. Olyan céget kellett keresni, akinek meg
vannak a jogosultságai a felülvizsgálatot elvégezni. A korábbi teljes anyag elkészítésére az
árajánlatuk 500 ezer forintra érkezett, a felülvizsgálatot 400 ezer forintért készítenék el. Ezt
követően felhívta őket és lealkudta az árat 250 ezer + ÁFA összegre, így a korábbi ár helyett a
csökkentett áron végzik el a felülvizsgálati munkát. Azt az információt kapta, hogy ők csak
minőségi munkához adják a nevüket, amely sok kutató munkát igényel a pontos
felülvizsgálathoz.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
33/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatára a
PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.-t( 8000 Székesfehérvár
Távírda u. 2/A, Adószám: 13005098-2-41) 250.000,Ft+Áfa összegű ajánlatát elfogadja.
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy PROGRESSIO
Mérnöki Iroda Kft.-vel a szerződést az ajánlatban foglalt
tartalommal megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

7.

A 2016-2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról,
valamint a beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Minden évben meghatározza az Önkormányzat az indítandó
óvodai csoportszámot és az óvodai beíratás napjait. Az óvodavezető megjelölt három napot,
amit a Testületnek jóvá kell hagynia.
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Bodnár Sándorné óvodavezető: Három éves kortól kötelező óvodába járni, ha nincs meg a
létszám akkor 2.5 éves kortól is fel lehet venni a gyermekeket.
A három éves kortól akkor kaphat a gyermek felmentést, ha a védőnő környezettanulmányt
ír, a szülő pedig kérelmet, amit óvodavezető alátámaszt egy javaslattal, majd a jegyző
megadja a felmentést. Öt éves kortól azonban mindenkinek kötelező óvodába járni, akkor
már nem lehet kérelmezni a felmentést. Jelenleg egy gyermek van, aki felmentéssel nem jár
óvodába és most érkezett egy újabb kérelem egy szülőtől, aki a három éves gyermekének
felmentést kért az óvodába járás alól.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
34/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába
2016. április hó 25 napján 8:00-tól- 16:00 óráig
2016. április hó 26 napján 8:00-tól- 16:00 óráig
2016. április hó 27 napján 8:00-tól- 16:00 óráig
írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló
fenntartói közlemény közzétételére.
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
úgy határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába a
2016/2017-es nevelési évben összesen 7 óvodai csoport
indítható.
Felelős: Szatmári Attila jegyző
Bodnár Sándorné óvodavezető
Határidő:1) pont: azonnal
2) pont: 2016. szeptember 01.

8.
Javaslat a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat
adóbevételével dolgozók anyagi érdekeltségéről 15/2005. (VI.13.) sz.
rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: 2005-ben nyílt lehetőség az adós jutalék szétosztására a
köztisztviselők között, mely lehetőséget adott a bérek emelésére, ezzel ösztönözni a
dolgozókat a munkavégzésre. Azt is tudni kell, hogy a köztisztviselői bértábla
használhatatlanná vált, mivel már a garantált illetmény összege jóval magasabb. 2015-ben
megkérdezték a köztisztviselőket az adós jutalék kiosztásáról, akik úgy döntöttek, hogy a
jutalék összegét béresítsék és azt így 12 havi részletekben kérték. Az elmúlt négy évben
próbálják a béreket piacképessé tenni, hogy az közelítsen a versenyképes jövedelmekhez. Az
adós jutalék béresítésével a rendelet okafogyottá válik, azt hatályon kívül kell helyezni.
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Rácz Zsolt képviselő: Dicséret illeti az adóbehajtással dolgozó apparátus munkáját.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását
és megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 6/2016. (III.16.) sz. rendeletét
az önkormányzat adóbevételével dolgozók anyagi
érdekeltségéről szóló 15/2005. (VI.13.) sz.
rendeletének hatályon kívül helyezéséről

9.

Közmeghallgatás előkészítése

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A Közmeghallgatás időpontjának az áprilisi soros Testületi ülés
napját javasolja 18 órai kezdéssel.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
35/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Közmeghallgatást tart:
2016. április 14-én 18 órakor a Bugyi Bessenyei György
Művelődési Házban.
Napirend:
Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról
Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és
a várható fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: a közmeghallgatás időpontja

10.

Döntéshozatal az Európai Unió által meghatározott kötelező
betelepítési kvótáról

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Felhívással éltek az Önkormányzatok felé, hogy a kötelező
beépítési kvótával kapcsolatban az Önkormányzatok utasítsanak el minden kezdeményezést.
Korábban már felvetődött ez a napirend, de akkor nem tudtak dönteni, mert nem volt
elegendő információjuk. Azóta tájékozódtak és arra a megállapítására jutottak, hogy
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támogatják ezt a kezdeményezést. Évek óta küzdenek a településen is a migránshelyzettel,
ezt a migrációt is ellenezni kell.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
36/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
1.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Európai Unió által meghatározott kötelező
betelepítési kvótával kapcsolatosan elutasít minden olyan
kezdeményezést, amelynek célja, hogy Magyarországra a magyar
emberek és a Kormány akaratával ellentétesen kötelező
betelepítéseket hajtsanak végre.
2.
A
képviselő-testület
csatlakozik
Magyarország
Kormányának azon törekvéséhez, amely a hazánk és Európa
jövőjét alapjaiban meghatározó kötelező betelepítési kvóta
megvalósítását kívánja megakadályozni.
3.
A képviselő-testület felkéri Somogyi Béla polgármestert,
hogy Magyarország Kormányát a fenti döntésről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

11.

Előterjesztés Önkormányzati SZMSZ módosítására

Előadó: Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a
Nemzetgazdasági Minisztérium a Kormányzati funkció kódot kiegészítette, ezért szükséges az
SZMSZ módosítása.
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Ezek a jelzőszámok intézményen belül
voltak eddig, most pedig az Önkormányzatnak biztosítani kell a rászorult gyermeknek a
szünetben is a napi egyszeri meleg ételt, amennyiben a szülő kéri azt a gyermeknek és
önkormányzati funkcióként kell elszámolni.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását
és megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a 7/2016. (III.16.) sz. rendeletét
az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
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13.Egyebek
-

Települést bemutató kisfilmre árajánlat és szerződés-tervezet

Somogyi Béla polgármester: A cég referenciának a Dunavarsányról készített felvételt
mutatta meg, mely alapján elmondható, hogy jó minőségű felvételt készítettek.
Szabó Gábor László képviselő: Amennyiben a megtekintett film minőségében készítik el 190
ezer forintért a kisfilmet, akkor bízzák meg a munkával a céget.
Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy válasszák ki azokat az épületeket és fejlesztéseket,
amelyet be kívánnak mutatni a filmben.
Józsa László képviselő: Úgy gondolja, hogy a főtéren megépülő Sportcsarnok is látványos
épülete lesz a településnek, amit nem hagyna ki a felvételek közül. Várna még a kisfilm
elkészítésével, amíg ez az épület is elkészül, nem beszélve arról, hogy így márciusban még a
fák sem hajtottak ki, egy nyári felvétel sokkal látványosabb.
Somogyi Béla polgármester: A szerződés tervezetében is április-május körüli időpontot
jelöltek meg, éppen azért, hogy a felvételen a környezet is szép legyen. A csarnokról az
utófelvételt 15 ezer forintért elvégzi a cég, az nem akadálya a tavaszi filmkészítésnek.
Az előző kisfilm 2010-ben készült, amely mindig jó ajándéknak bizonyult egy-egy alkalommal,
ha más településre mentek.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
37/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Bugyi községről bemutató filmet készíttet a UP
Kommunikációs és Média Kft.-vel (cím: 2724 Újlengyel, Petőfi
Sándor utca 48., adószám: 23994638-2-13) nettó 190.000.- Ft +
ÁFA áron.
Határidő: 2016. május 20.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

-

Tüdőszűrő költségek átvállalása

Somogyi Béla polgármester: Tavaly döntés született arról, hogy a 40 év alatti Bugyi
lakcímmel rendelkező lakosoknak az 1700 Ft-os tüdőszűrő díját átvállalja az Önkormányzat.
Tavaly évben 377 fő jelent meg a szűrésen, ezért ebben az évben 400 fős keretszámban kerül
ez az összeg elkülönítésre.

16

További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

38/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bugyi településen bejelentett
lakcímmel rendelkező lakosoknak 2016. évben a
tüdőszűrő-vizsgálat költségeit átvállalja.
A tüdőszűrő költségeihez az Önkormányzat a 2016. évi
költségvetésében 680.000 Ft-ot elkülönít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy az ehhez kapcsolódó megállapodást
a Törökbálinti Kórházzal aláírja.
Határidő:
Felelős :

-

2016. április 30.
Somogyi Béla polgármester

Döntés felülvizsgálata – piac helyszíne

Somogyi Béla polgármester: Korábban arról döntöttek, hogy a piac helyszínét a volt
bölcsőde helyére teszik át ideiglenesen. Azóta felmerült benne, hogy nem lenne-e mégis
jobb más helyszínt keresni? Megfelelő lehet az Új utca Ócsai utca kereszteződésében lévő
önkormányzati terület, mivel az be van kerítve, a talaj le van keményedve. Amennyiben a
volt bölcsőde helyén lenne a piac, a Kossuth L. utcai üzletek parkolóit elfoglalnák a piacot
használók és a piac helyén a talajt is vastagon kellene murvázni, majd tömöríteni. A tuskókat
a napokban szedték ki annak érdekében, hogy a tisztántartása könnyebb legyen. Tudja, hogy
sokan a központban szeretnének ilyen funkciót, de be kell látni, hogy több hátránya lenne,
mint előnye.
Szabó Gábor László képviselő: Továbbra is az a véleménye, hogy a piacnak színvonalában
más helyszín kell, mint a Sportcsarnok, ezért a piacárusítás végleges helyét nem tudja
elképzelni a csarnok közelében.
Somogyi Béla polgármester: Egyelőre csak az ideiglenes helyszínről döntsenek, a végleges
helyszín meghatározására a későbbiekben visszatérnek.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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39/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a piac helyének ideiglenesen a
2103/95; a 2103/96; a 2103/97; és a 2103/98 hrsz.-ú
(Ócsai út – Új utca sarok) ingatlanokat jelöli ki.
Határidő:
Felelős :

-

2016. április 30.
Somogyi Béla polgármester

Széchenyi tér hulladékszállítása

Nagy András Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a törvényi változásról még nem tudnak
pontos információkat, de már korábban is felmerült az a kérdés, hogy a Széchenyi téren
hogyan oldják meg a hulladékszállítást. Az is kérdés, hogy minden házzal kössön-e a
szolgáltató szerződést és a szolgáltató kitesz-e minden lakás elé egy konténert, hogy abba
gyűjtsék a lakosok a szemetet?
A lakótelepen élő nyugdíjasok, vagy házaspárok ugyanazt a támogatást kapják meg, mint
bárki más, aki a településen él. A 60 literes kuka után járó jogosultságot csak akkor számolják
el, ha a Jegyző kiad egy igazolást, hogy a nyugdíjas egyedül él és bemutatja az igazolást, majd
a 60 literes kukáról is a számlát. Csak ebben az esetben tud az Önkormányzat hozzájárulni a
támogatáshoz. A 4-es házban 16 lakás van, ahol problémát okoz, hogy csak a ház mögé lehet
a kukát kihelyezni, mert csak ott van hely.
Volt olyan vélemény korábban, hogy az Önkormányzat lépjen ki és intézzék a társasházak a
hulladékszállítást. Áprilistól új hulladékfizetési számlázás lesz, azaz egy központi számlázóból
fog érkezni az egész ország területére a számla.
Bálintné Balogh Mária képviselő: Más településeken konténerek vannak kihelyezve, ennek a
megoldását a településen is el tudja képzelni.
Somogyi Béla polgármester: A közös képviselő a lakosok száma alapján szét tudja osztani a
díjakat.
Nagy András Gábor alpolgármester: Javasolta már korábban is, hogy 2017. január 01-től a
kedvezményeket vonják meg a hulladékszállítás vonatkozásában. Más településen sincs
kedvezmény a hulladékszállításhoz.
Somogyi Béla polgármester: Nem tudja a szolgáltató megoldani, hogy konténert helyezzen
ki?
Elképzelése szerint az 1100 literes konténert kell kihelyezni, amelyhez a közös képviselő szét
tudja ösztani a díjakat a lakásnagyság mérete alapján.
Javasolja, hogy dolgozzák ki a konténeres hulladékszállítás részleteit.
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
40/2016./03.10./sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Bugyi Széchenyi téren lévő
lakásokhoz kidolgozza a konténeres hulladékszállítás
lehetőségének részleteit.
Határidő:
Felelős:

-

2016. április 30.
Somogyi Béla polgármester

Telekbővítés

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Mint ismeretes, a telekértékesítés nagyon alacsony
szinten volt az építkezések visszaesése miatt, de a jelenlegi családtámogatások mellett a
telekértékesítés is fellendülést mutathat.
Somogyi Béla polgármester: Minden utca fel van osztva helyrajzi számokra, a költségvetésbe
2-3 utca közművesítése be van tervezve. Azt is elhatározták, hogy a Szőlő utcai szélétől
indulnak és haladnak a Boglárka utca felé.
Szem előtt tartják az igényeket és a közeljövőben elindítják a közművesítést.

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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