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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. február 09-i soros ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Rácz Zsolt,
Szabó Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző
Pótiné Safranyik Anikó – pénzügyi vezető
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető
Bodnár Sándorné - óvodavezető

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 jelezte, hogy dr. Fazekas Lívia háziorvos azért érkezett az ülésre, hogy
észrevételt tegyen a Kossuth L. u 17. számú orvosi rendelő kerítésének kibontásával
kapcsolatban. Kéri, hogy ezt a témát tárgyalják elsőként, még a napirendek előtt.
Majd ezt követően a Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban
kérdést intézett a testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt
tegyék meg.
Rácz Zsolt az Egyebekben szeretne szólni a kerékpár utak melletti csatornákról.
Csizmadi László az Önkormányzati utak karbantartásáról kíván említést tenni.
Molnár Tibor az esővíz elvezetésével kapcsolatosan kíván észrevételt tenni.
Szabó Gábor László egy korábbi határozat módosítását szeretné javasolni, továbbá a
kiserdőben lévő hulladéklerakásokról van észrevétele.
Somogyi Béla polgármester a közszolgáltatókról szóló rendeletet ismerteti, valamint egy
szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos megkereséséről szeretné tájékoztatni a
Képviselőket.
További kiegészítésre nem érkezett javaslat, így 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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
2. Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2016. évi munkájáról
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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3. Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2016. évi munkájáról
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV.
negyedévi előirányzat módosításáról
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
5. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2017 évi költségvetéséről
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
6. A Napköziotthonos Óvoda 2017/2018 évi működéséhez szükséges döntések
meghozatala
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
7. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének elfogadása
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
8. Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatának elfogadása
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
9. Egyebek
- Rácz Zsolt - kerékpár utak melletti csatornákról
- Csizmadi László - Önkormányzati utak karbantartásáról
- Szabó Gábor László - egy korábbi határozat módosítására javaslat
- Molnár Tibor - esővíz elvezetésével kapcsolatos észrevétel
- Molnár Tibor - kiserdőben lévő hulladéklerakásokról észrevétel
- Somogyi Béla polgármester - közszolgáltatókról szóló rendszer ismertetése
- Somogyi Béla polgármester - szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatos
megkeresésről tájékoztatás

Napirend előtt
Somogyi Béla polgármester úr megkéri dr. Fazekas Lívia háziorvost, hogy mondja el
észrevételét az orvosi rendelő előtti kerítés elbontásával kapcsolatban.
dr. Fazekas Lívia háziorvos: Látta, hogy elbontják az orvosi rendelő előtti kerítést, de
aggodalmai vannak az épület biztonságával kapcsolatban. Köszöni a riasztórendszer
kiépítését, de úgy gondolja, hogy a kerítés biztonságosabb volt. Félti az épületben lévő
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szellemi értéket, mivel a számítógépen sok információ van, amelyek pótolhatatlanok
számára a betegekről.
Somogyi Béla polgármester: Ő maga is gondolt erre a problémára még akkor, amikor az
emlékműhöz kiválasztották a helyszínt, de meggyőzték róla, hogy nincs szükség a kerítésre.
Erre példa a Beleznay kastély, ahol szintén nincs kerítés, mégis biztonságban van. Az
embereknek kell megtanulni élni kerítés nélkül, és így örülni a térnek. Mivel csak az első
határoló falnál lehetne kerítést építeni, az elrontaná az előkert összképét, továbbá a hátsó
kert felől még akkor is nyitott maradna.
Megérti az aggodalmát, de véleménye szerint adatmentésről minden nap gondoskodni kell,
és nem csak a lopás miatt, hanem a hardver vagy szoftver meghibásodása miatt.
Nagy András Gábor alpolgármester: A Széchenyi téren soha nem volt kerítés az épületek
körül, ebből mégsem volt probléma.
Somogyi Béla polgármester: A szobor helyszínét hosszas keresgélés előzte meg, de nem
találtak megfelelő helyet hozzá, továbbá a szobrász is ezt a helyszínt találta
legmegfelelőbbnek.
Az előkert építése kapcsán a közművezetékek is bentebb lesznek helyezve, illetve áthelyezik
a közterületen lévő tűzcsapot.
A szobor átadása március 31-én lesz.
Kéri a doktornőt, amennyiben a jövőben bármiféle problémát észlel, jelezze. A biztonságot
elektronikával még tudják növelni, sokkal inkább, mint kerítéssel.
dr. Fazekas Lívia háziorvos: Térfigyelő kamerarendszer kiépítését elképzelhetőnek tartja.
Somogyi Béla polgármester: A kerítés kiiktatása egy alaposan átgondolt döntés, nem
javasolja a változtatását.

Szabó Gábor László képviselő: Elvi döntése van a Képviselőknek arról, hogy az
emlékműveket kibontják annak érdekében, hogy azok jobban láthatóak legyenek.
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti a doktornőnek, hogy a Testületnek olyan döntése
volt, hogy a volt bölcsőde helyén egy átvezető utca lesz az Erzsébet utcára, ennek érdekében
már egy kertet is megvásárolt, ezért mindenképpen nyitott lesz a rendelő udvara.
Szabó Gábor László képviselő: A háziorvosi szoftver védelme érdekében javasol egy DROBO
egység megvásárlását, amely tökéletes a műveleti és tárolt adatmentésre, amelyet akár az
otthoni lakásban is el lehet helyezni.
dr. Fazekas Lívia háziorvos: Megköszöni a tájékoztatást és a lehetőséget, hogy elmondhatta
észrevételeit a témával kapcsolatban.
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Napirend tárgyalása
1.

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:
- Bugyelláris Egyesülettel részt vett a Magyar Kultúra Napja alkalmából
megrendezett műsorokon, többek között Taksonyon, ahol a szeptemberi
Krumplifesztiválra kiemelt vendégnek Taksony települést hívták meg.
- Beadták a pályázatokat két belterületi és egy külterületi út feljavítására, mellyel
több probléma is van. Területet kell még vásárolni hozzá, mert nincs meg a kellő
szélesség, továbbá közművek húzódnak alatta.
- Pánczél Károly országgyűlési képviselővel volt megbeszélése, melyen téma volt az
elkerülő út megépítése, továbbá szó esett a jelenlegi- és a jövőbeni pályázatokról.
- A Délegyházi tárgyaláson Délegyháza Polgármestere kérte Pánczél Képviselő úr
támogatását az egyik tavon megvalósuló nyílt vízilabda pályához. A beruházás 1.2
milliárdba kerül, melyhez megadta Bugyi Nagyközség Önkormányzata is
hozzájárulását.
- Mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület elnöke tájékoztatta Pánczél
Károlyt, Szűcs Lajost és Pogácsás Tibort, hogy az Egyesület támogatás nélkül
maradt, hamarosan feléli a működési pénzét, nem tudják mi a megoldás a további
működésre, hogyan dolgozzanak tovább. Kérte őket, hogy adjanak mielőbb
választ a problémákra.
- Megbeszélése volt Varjú Péterrel a sóderbányákkal kapcsolatban. Megtudta tőle,
hogy kevés a sóder és a beton a környéken a körzetben megvalósuló nagy
projektekhez. A környező településeknek közös együttgondolkodással megoldást
kell találni, milyen feltételekkel lehet bányát bővíteni, mert nem szeretnék azt,
hogy a Kiskunlacházi út melletti legjobb minőségű földeket jelöljék ki bányászati
területként. Észak és Kelet irányába kell tovább gondolkodni, szakmai oldalról kell
megközelíteni a további bővítési lehetőségeket.
- Az utak pályázatai kapcsán sok operatív munka folyt az Önkormányzatnál.
- Elkészült a Sportcsarnok betonozása.
Józsa László képviselő: Kormányzati szempontból támogatják-e a Vidékfejlesztés
további létét, vagy ellenállás érződik?
Somogyi Béla polgármester: Két problémára hivatkoznak, egyik, hogy a projektek
megvalósítása során az elszámolást egyszerűsíteni szerette volna Brüsszel, de a
jelenlegi törvények alapján Magyarországon nem megvalósítható. A másik, egy előleg
kérdése, mivel az Egyesületek előleg nélkül vannak, hogyan tudják azt megvalósítani.
Olyan fedezeti papírokat adtak ki, amellyel banki hitelt nem tudtak felvenni.
Józsa László képviselő: Véleménye szerint a bányabővítés ügyét a továbbiakban sem
lehet szétválasztani az elkerülő út ügyétől.
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Somogyi Béla polgármester: Nem bányászati problémák vannak a településen,
hanem közlekedési problémákat kell megoldani, ez valóban nem szétválasztható az
elkerülő úttól.
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:
31/2016.(02.09.) 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

2.

Előterjesztés a Közterület-felügyelő 2016. évi munkájáról

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

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen a beszámolót megtárgyalták, a felmerülő
kérdésekre megkapták a válaszokat.
Kérdés, hozzászólás 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:
32/2016.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Közterület felügyelet 2016. évi munkájáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

3.

Előterjesztés a mezőőri szolgálat 2016. évi munkájáról

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: Szintén megtárgyalta a bizottság a beszámolót, melyet
elfogadásra javasol a Testület felé.
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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:
33/2016.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Mezőőri szolgálat 2016. évi munkájáról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

4.

Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének IV. negyedévi előirányzat módosításáról

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: Az előirányzat módosításról szóló napirendet részletesen
átbeszélték, a kérdéseket megválaszolták.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelettervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az 2/2017. (II.23.) sz. rendeletét
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II.16.) sz. rendelet módosítására

5.

Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2017 évi
költségvetéséről

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: A bizottság részletesen átbeszélte a költségvetési táblákat, de
várja a felmerülő kérdéseket, észrevételeket.
Elmondja, hogy több nagyobb feladatot már évek óta beterveztek a költségvetésbe, de nem
az Önkormányzat hibájából nem tudták azokat megvalósítani, így ismét tervezni kell velük.
Ilyen nagyobb tételek a sportcsarnok- és a szennyvíztisztító költségvetése, továbbá a 42
millió forintos szolidaritási adó összege. Mivel a TAO pályázat önrész összeg megváltozott, a
sportcsarnok építése többe fog kerülni, ez jelentős többletköltséggel jár.
Véleménye szerint a bevételek növekedéséből adódóan a 2017. évre betervezett feladatokat
meg tudnák valósítani, béreket is tudnak emelni, mivel a jelenlegi bértábla használhatatlan.
Azt 9 éve nem változtatta a Kormány, továbbá csak a közalkalmazottak egy részénél történt
meg a bérrendezés. Nem szeretnék, ha a kolléganők munkahelyet változtatnának, mivel
jelenleg verseny van a munkaerő-piacon. Az emelés bruttó 33 milliós többletkiadást
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eredményez, amely nem egyszeri kiadást, hanem folyamatot jelent. Azt is tudni, hogy a
munkaadókat terhelő járulékok csökkentek, továbbá tavaly nem volt béremelés, azt a
jutalmat béresítették, amit éveken át egy összegben adtak. Természetesen a bért
differenciáltan kívánják megosztani, nem egységesen. Azon technikai dolgozók bérét is
figyelemmel kísérik az iskolánál, akik 2017-ben elkerültek a KLIK-hez.
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a 33 milliós össz. bért a költségvetés már tartalmazza
–e?
Somogyi Béla polgármester: Igen. Ugyanis, ha emelkedik a minimálbér és a garantált bér,
akkor az a korábban kialakított bér összegét is tolja felfelé. Az a helyes megoldás, ha a
kialakított bérarányok megmaradnak.
Változott a Sportcsarnok TAO pályázatának önrész összege. Többe kerül, mint a korábban
tervezett összeg, melyet a közbeszerzés lefolytatása után tudtak meg.
Bizonytalan a költségvetésben a telekértékesítések száma.
Véleménye szerint a jövőben megnyíló pályázatokhoz is el kell különíteni egy meghatározott
összeget, mert ezekhez az önerőt biztosítani kell.
További észrevétele, hogy a költségvetésben el kell különíteni egy meghatározott
keretösszeget az utak és egyéb szükséges beruházások engedélyes terveinek
elkészíttetéséhez. Amikor útfelújításhoz pályázati lehetőség nyílik, csak abban az esetben
lehetnek nyertesek, ha kész tervekkel rendelkeznek és gyorsan be tudják adni a
pályázatukat, mivel rövid lesz az előkészületi idő.
A 2016. évben beépített pályázatok közül sem sikerült mindent megvalósítani, így azokat
ismét be kell tervezni. Ilyen pályázat a Bölcsőde, Fitness park és a Szennyvíztisztító.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
34/2017.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a saját
bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek összegét a költségvetési évet követő három évre az
alábbiak szerint állapítja meg:
Az önkormányzat saját bevételeinek összege
2018. évben
2019. évben
2020. évben
605 400 ezer Ft
585 400 ezer Ft
585 400 ezer Ft
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési
kötelezettséget 2018-2020. években nem tervez.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a
képviselő-testület 9 igen szavazattal
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az 2/2017. (II.23.) sz.
rendeletét az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről

6.

A Napköziotthonos Óvoda 2017/2018 évi működéséhez
szükséges döntések meghozatala

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

Somogyi Béla polgármester: Megérkeztek az időpontok az Óvodavezetőtől az óvoda
működéséhez, amely a beíratási- és a nyári zárva tartási napokat határozza meg.

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

35/2017.(02.09.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy
határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába
2017. április hó 25 napján 8:00-tól- 16:00 óráig
2017. április hó 26 napján 8:00-tól- 16:00 óráig
2017. 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 2017/2018-os
nevelési évben összesen 7 óvodai csoport indítható.
3)

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete
Napköziotthonos Óvoda nyári zárva tartásának idejét 2017.
augusztus 07. - 2017. augusztus 27. közötti időszakban
határozza meg.

Felelős: Szatmári Attila jegyző
Bodnár Sándorné óvodavezető
Határidő:1)-2) pont: azonnal
3) pont: 2017. augusztus 01.
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7.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár SZMSZ-ének
elfogadása

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

Somogyi Béla polgármester: A művelődési ház egy új SZMSZ-t kíván elfogadtatni, mivel az
utóbbi ellenőrzés során több módosítást is szükséges volt átvezetni és aktualizálni.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
36/2017.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadta a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

8.

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Gyűjtőköri
Szabályzatának elfogadása

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Somogyi Béla polgármester: Szintén el kell fogadni a művelődési ház és könyvtár gyűjtőköri
szabályzatát. A bizottság a napirendet átbeszélte, elfogadásra javasolja.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
37/2017.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadta a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár,
IKSZT Gyűjtőköri Szabályzatát.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
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9.

Egyebek

- Rácz Zsolt - kerékpár utak melletti csatornákról
Rácz Zsolt képviselő: Azt tapasztalata, hogy a nagy mennyiségű hó és jég eltömítette a
vízgyűjtő és vízelvezető rendszereket a kerékpárutak mentén. Véleménye szerint végig kell
járni a kerékpárutak mentén és kitakarítani azokat.
Somogyi Béla polgármester: A Teleki utca mentén végig szikkasztóárkok vannak. A talaj és a
beömlőnyílások átfagytak és még nem engedett ki, de csak az akna fedele van átfagyva.
Amikor elkezdődött az olvadás, a víz nem tudott hova folyni. Az árkokban is víz van, amit ki
kellett szippantatni, de az olvadást követően a víz elszívódik. A jegesedést csak előzetes
sózással lehetett volna megelőzni, ami elmaradt és az utólagos sózás már nem volt megoldás
a problémára.
Molnár Tibor képviselő: Ő maga is látta, hogy a vízelvezető árkok el vannak tömítődve
falevéllel, földdel és egyéb szeméttel, így nem tud benne elfolyni a víz. Évente fel kell szedni
a rácsot és ki kell tisztítani az aknákat.
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az árkokat évente kitakarítják.
Nagy András Gábor alpolgármester: Az is probléma, hogy az ingatlantulajdonosok az
udvarukat lerakják térkővel, az a csapadékvizet nem tudja elszívni és utcára folyik.
Földvári Imréné közterület-felügyelő: A Teleki utcai kerékpárútnál a nagy fák gyökerei
felnyomják az aszfaltot, és többször látta, hogy a Napközotthonos ebédlőnél az autókkal a
kerékpárúton fordulnak meg, ennek következtében az aszfalt széle feltöredezik.
Valamilyen eszköz, korlát kihelyezésével meg kell akadályozni az autók megfordulását.

- Csizmadi László - Önkormányzati utak karbantartásáról
Csizmadi László képviselő: Látta, hogy az utak mentén problémák vannak a víz elvezetésével,
a széleket rendbe kell tenni, mert a hideg tél után felfagy az aszfalt. Szakember azt
tanácsolta, hogy az utak védelmében a magasabb padkákat rendbe kell tenni az aszfalt
védelmében. A szegély és az aszfalt közé befolyó vizet meg kell akadályozni.
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint az Önkormányzatnak be kell szerezni egy
gépet, ami a felesleges földet lemarja.

- Szabó Gábor László – javaslat a 8/2017. (I.19.) sz. K.t. határozat
módosítására
Szabó Gábor László képviselő: Javasolja a 8/2017. számú testületi határozat módosítását,
amely tartalmazza, hogy a TEFÜSZ álláshelyre beérkezett pályázatainak elbíráláshoz
megválasztották tagnak. Szeretné megpályázni a vezetői állást, így a bizottságba nem tud
szerepet vállalni.
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Somogyi Béla polgármester: Természetesen új tagot választanak helyette, sőt kibővítik a
bizottságot 5 tagúra, melyhez javasolja Csizmadi Lászlót, Józsa Lászlót és Nagy András
Gábort.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság tagjairól
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
38/2017.(02.09.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a
8/2017. (01.19.) sz. Képviselő-testületi határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
„Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Településfejlesztési, -Ellátási és Üzemeltetési Szerv
igazgatói álláshelyre beérkezett pályázatok előzetes
véleményezésére a törvényben meghatározottak szerint
5 tagú a feladathoz szakértelemmel rendelkező
bizottságot hoz létre”.
A bizottság tagjai:
Csizmadi László
Józsa László
Nagy András Gábor
Morvai Gáborné
Tóris Gabriella
Felelős: Szatmári Attila - jegyző
Határidő: 2017. március 31.

- Molnár Tibor - esővíz elvezetésével kapcsolatos észrevétel
Molnár Tibor képviselő: Több utcában is tapasztalta, hogy az aszfaltos úton áll a víz, mert az
árkok melletti padka magasabb mint az út szintje, így nem tud a csapadékvíz befolyni az
árkokba. Át kell járni az utcákat és lemarni a felesleges földet annak érdekében, hogy a
vízelvezetés megoldott legyen.

- Molnár Tibor - kiserdőben lévő hulladéklerakásokról észrevétel
Molnár Tibor képviselő: A Búzavirág utcában élők kiviszik a kiserdőbe a kerti hulladékot.
Tenni kell valamit ennek megállítására, mert hamarosan szemétlerakónak fog kinézni az
erdő.
Somogyi Béla polgármester: Az erdő magántulajdonban van, szólni fog a tulajdonosnak,
hogy figyeljen oda az erdő tisztaságára.
Földvári Imréné közterület-felügyelő: Az Akácfa, Fűzfa és Nyárfa utcában ugyan ez a helyzet.
Ott is kiviszik a kerti hulladékot az erdőbe és rétre.
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-

Somogyi Béla polgármester - közszolgáltatókról szóló rendszer
ismertetése

Somogyi Béla polgármester: A hulladék közszolgáltatási rendszer átalakításával egységes
hulladékszállítási rendszert alakít ki, 23 szolgáltatóval az országban. A szolgáltató rájött, hogy
messzire szállítják a szemetet (Duna-Tisza közéből a Dunántúlra). Megjelent az új térkép,
amely alapján Bugyi község két régióhoz is tartozhat – Dél-Pest megyeihez és a
Kecskemétihez. Megkereste Volenszky József (volt Remondis Kft.) ügyvezetője, hogy az ő
cégük is az átalakítást követően tovább működik, jók a felszereléseik, Dabasi telephelyű
lerakójuk van és az Önkormányzat a Dél-Pest megyei régióhoz is csatlakozhatna a
hulladékszállításban.
Az Önkormányzatnak hozzájárulását kell adnia, hogy a Duna-Tisza régióból átkerüljön a DélPest megyei régióba.

Németh Mihályné intézményvezető: A szelektív hulladékgyűjtők kapcsán érdeklődik, hogy
nem lehet bővíteni a gyűjtők méretét? A gyűjtők környéke mindig tele van szeméttel,
nagyobb edényekre lenne szükség.

Nagy András Gábor alpolgármester: Az összes gyűjtő el van törve, de a hulladékgyűjtési
átalakítás miatt érdemes lenne várni, mert minden ürítőnek más a technológiája. Nem lehet
tudni, ki fogja szállítani a szelektív hulladékot, az a cég milyen típusú edényzetet tud üríteni.
Javasolja, hogy várjanak az új edényzet megvásárlásával.

- Somogyi Béla polgármester - szociális szövetkezet létrehozásáról
tájékoztatás
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy megkereste egy vállalkozó,
aki megvásárolta Ürbőpusztán a Kolos Agró területét és azon szociális szövetkezetet szeretne
létrehozni. Ehhez az Önkormányzatnak egy nyilatkozatot kell aláírni, hogy tagja kíván lenni a
szövetkezetnek, továbbá eszközöket kell vásárolni és növényeket termeltetni, amit a helyi
konyhán felhasználnak. Ismer jól működő szociális szövetkezetet, de véleménye szerint ezek
a szövetkezetek a szegény településeken működnek jól, jó vezetéssel, mivel azokon a
falvakon magasabb a munkanélküliek aránya, tudnak foglalkoztatni személyeket. Ahol
munkaerőhiány van nem képes jól működni a szövetkezet. Ennek a szövetkezetnek a
létrejöttéhez szükség lenne az Önkormányzat jóváhagyására, mivel a vállalkozó pályázati
pénzből kívánják megvalósítani.
Továbbítani fogja a Testület állásfoglalását, mely alapján az Önkormányzat nem járul hozzá
szociális szövetkezet létrehozásához.

13

Napirenden kívül
Nagy András Gábor alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2017. március
11-én elektronikai hulladékgyűjtés lesz a Kazinczy Ferenc iskola parkolójában.

Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Bugyelláris Egyesület elnökével
megtekintették a településen azokat a helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek az őszi X.
Krumplifesztivál megrendezéséhez. Az Abay Frigyes utca – lakótelep közötti füves rétet
megfelelőnek találták, mely véleményük szerint elegendő terület a főzéshez, kiállításokhoz,
színpadhoz, parkoláshoz és a lovasbemutatóhoz egyaránt.
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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