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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2017. április 13-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, a napirendekhez meghívott vendégeket, majd megállapítja, hogy a testület
határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából mind a 9 fő jelen van.
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.
A Polgármester úr megállapítja, hogy új napirend felvételét senki nem kérte, de ő maga
jelezte, hogy az Egyebekben szeretne egy napirendet tárgyalni a volt Bölcsőde helyének
parkosítása vagy burkolása címmel, majd ezt követően szavazásra bocsátja a napirendek
elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta azt az alábbiak szerint:
1. Dabasi Város Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2. Dabasi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
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4. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
5. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének elfogadása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
6. Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének elfogadása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
7. 2016. évi belső ellenőri beszámoló
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
8. Rákóczi Szövetség Támogatási kérelme
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
9. Előirányzat módosítása átcsoportosítás miatt
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
10. Beszámoló a Generali Alapkezelőnél elhelyezett portfólió értékéről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
11. Szadai Gabriella kérelme – Roham tanya elnevezésről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
12. Alkotmány utcai telekvég vásárlási kérelem – Kovács János
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
13. DIGI Kft. kérelme adótorony létesítéséhez
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
14. Módosított területvásárlási kérelem – Kissné Kozma Teréz – Szőlő utca
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
15. 01262 hrsz. területvásárlási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
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16. Belterületbe vonási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
17. Járda pályázat benyújtása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
18. Kérelem síremlék fennmaradási engedélyéhez – Rimné Szőke Zsuzsanna
Előadó: Somogyi Béla polgármester
19. Döntéshozatal Bölcsőde eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásában
Előadó: Somogyi Béla polgármester
20. Orvosi ügyelet szerződésének meghosszabbítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
21. Egyebek
- Volt Bölcsőde helyének parkosítása vagy burkolása

Napirend tárgyalása
1.

Dabasi Város Rendőrkapitányság 2016. évi beszámolója

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy a beszámoló nagyon részletes, mindenre
kiterjedő, kiolvashatóak belőle a településre vonatkozó adatok.
Kocsis István rendőr-alezredes: A bizottsági ülésen felmerült kérdéseket Rácz Ferenc
kollégája továbbította felé és a mai ülésen kíván rá választ adni az alábbiak szerint. A
rendőreik határra történő kivezénylése természetesen teher a rendőrségnek, óra keretében
plusz személyeket kapnak a helyükre. Probléma a létszámból nem adódhat, csak új
személyek vannak helyettük. Az Önkormányzat és a Rendőrség között korrekt
együttműködés van, bízik benne, hogy ez a jövőben is így marad.
Rácz Zsolt képviselő: Tudomása van róla, hogy a rendőrségnél hiány van a KMB-sek
létszámában, ami érintheti a településeken a személyes jelenlétek óraszámát. Érdeklődik,
hogy kapnak –e központi segítséget a probléma kezelésére?
Kocsis István rendőr-alezredes: Újra pályáztatni fogják a két üres állást, mivel olyan eset
történt, hogy a meghirdetett állásra felvett jelentkező visszalépett, a másik jelentkezőket
pedig visszautasították. Ebben az esetben újra meg kell hirdetni az álláshelyet.
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Nagy András Gábor alpolgármester: A jelzőrendszeres megbeszélésen felmerült az a kérés,
hogy a családsegítősök is szeretnének értesítést kapni azokról az esetekről, amikor kiskorú
gyermeknél történik rendőri intézkedés. Volt egy eset a községben az elmúlt hónapban,
amikor gyermek került rendőri intézkedésbe. Kérésük, hogy ilyen esetben ők is kapjanak
értesítést, hogy meg tudják tenni az intézkedést.
Kocsis István rendőr-alezredes: Minden hasonló esetben a központ felé jeleznek, így ebben
az esetben is a Gyáli központ felé történt. Valószínű onnan nem jött át az információ helyi
szintre.
Az elmúlt hónapban kérte, hogy a szervezetek tartsanak közös megbeszélést. Erre a jövő
hónapban sor fog kerülni, így ezekről a felmerülő problémákról is szót fognak ejteni.
Józsa László képviselő: Tudja, hogy a rendőrség sosem volt könnyű helyzetben, de a
művelődési ház részéről szeretne köszönetet mondani a rendezvényekhez nyújtott
támogatásért.
Somogyi Béla polgármester: Köszöni az eredményes együttműködést a Testület nevében.
Elmondható, hogy érezhetően nőtt a közbiztonság a településen. Mint ismeretes, sokat
küzdöttek a migrációval, ami megoldódni látszik. Megköszöni a gyors segítséget, amit több
esetben kapott az Önkormányzat a rendőrségtől. Érezhető hatása van az ócsai rendőrség
jelenlétének a közbiztonságra.
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:
59/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Dabas Város Rendőrkapitányság
2016. évi munkájáról készített beszámolót.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

2.

Dabasi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi beszámolója

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: A beszámoló 18 településről szól, amely az elmúlt éveket
hasonlítja össze. Tűzvédelmi és műszaki szempontból is elmondható, hogy fegyelmezettek a
településen élő emberek. 2016-ban 10 tűzeset volt Bugyi Nagyközség közigazgatási
területén, halálesettel járó tűz nem volt a településen. Ebben az évben - a 2016 évi
szabadtéri tűzesetek számához képest - már most több mint ötszöröse történt a település
közigazgatási területén.
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Kéri, hogy az Önkormányzat tájékoztassa a lakosságot a tűzesetek magas számáról, és
figyelmeztessék is egyben a tűzgyújtás veszélyeire őket. A tűzesetekről tűzvizsgálatot kell
indítani, mert az tudva lévő, hogy magától semmi nem gyullad ki. Amennyiben ezek a tüzek
nyáron – aratási időszakban történnek, a kár is sokkal jelentősebb lesz. Eddig közel másfél
millió forintot kocsikáztak el a tűzesetekhez.
Arra pedig ígéretet tud adni, hogy a települési rendezvényeken a jövőben is részt tudnak
venni.
Rácz Zsolt képviselő: Idei évben a délegyházi önkéntes tűzoltó egyesület is adott be
támogatási kérelmet az Önkormányzathoz, melynek összegéről az elmúlt ülésen döntöttek.
Érdeklődik, hogy a két tűzoltóság között jól működik a kapcsolat?
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: A délegyházi önkéntes tűzoltó egyesületről elmondja, hogy
megyei szinten a legjobban működő egyesület.
Azt tudni kell, hogy önkéntes egyesület csak abban az esetben mehet ki helyszínre és
avatkozhat bele az oltásba, amikor a hivatásos tűzoltóság azt engedélyezi. A délegyházi
önkénteseket jól ismeri, lelkesek és a munkájukat is jól végzik. Az állam támogatja az
önkéntes tűzoltó egyesületeket, de az sajnálatos, hogy ezt a pénzt, az állami tűzoltóktól
veszik el.
Sajnálatos hírként tudja említeni, hogy a hivatásos tűzoltóságnál 18 éves fecskendővel
dolgoznak, amelynek javítását házon belül saját maguk a tűzoltók végzik.
Somogyi Béla polgármester: Érdeklődik, hogy az önkéntesek mekkora összegű állami
támogatásban részesülnek?
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: Erről nincs információja, nem tud pontos összeget mondani,
2016-ban 600 millió forintra pályázhattak az önkéntes egyesületek.
Idén ez az összeg 500 millió forintra csökkent, de év közben is lesznek kisebb összegű
pályázati lehetőségeik. Fix összegű támogatást csak az állami tűzoltóságok kapnak.

Somogyi Béla polgármester: Fontos döntés volt, hogy mekkora mértékben támogassák az
önkéntes tűzoltóságot, vagy azt a pénzt inkább a hivatásos tűzoltóságnak kellene támogatási
pénzként átadni. Az is kérdés volt, hogy az erők megoszlanak, vagy összeadódnak, amikor
tűzoltási munkáról van szó.
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: Ő maga önkéntes párti. Úgy gondolja, hogy támogatni kell őket.
Tudomása van róla, hogy Ócsán is készülnek felállítani egy önkéntes tűzoltó egyesületet,
amelyre szükség is van, mert az elmúlt időszakban Ócsa 36 komoly családi ház tűzesetet
produkált. Megígérte, hogy a pályázati anyag összeállításában is segíteni fog nekik.
Csizmadi László képviselő: Milyen jellegűek voltak a tűzesetek?
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy Nagy részük elektromos tűz volt, amelyek legtöbbje abból adódik,
hogy a régi alumínium vezetékek nem bírják a mai modern elektromos berendezések
áramigényét. Túlterhelik a vezetékeket, amelyekből tűzesetek alakulnak ki.
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Józsa László képviselő: A kéménytüzek kapcsán megkérdezi, hogy a kéménysepréssel járó
feladatok mennyire terhelték le a munkájukat?
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: Elmondja, hogy a katasztrófavédelem csak felügyeli a
kéményseprést, az irányítást helyezték hozzájuk, a munkát a katasztrófavédelemtől
függetlenül végzik. A kéményseprőknek el kell végezni a munkát, egyelőre pénzt nem
vesznek el a munkáért, de egyre több kémény nem felel meg a mai szabályoknak.
Somogyi Béla polgármester: Mi lesz azoknak a kéményeknek a sorsa, amelyek nem
megfelelő állapotúak?
Vad Tibor tűzoltó-őrnagy: Azt tudni kell, hogy kéményseprői feladatokat csak
magánszemélyeknél végezhetnek, cégeknél már nem.
Amennyiben nem megfelelő a kémény állapota, akkor újjá kell építeni azt, amelyhez kap az
ingatlantulajdonos határidőt. Ha az nem újjáépíthető, akkor más fűtési módszert kell
választani.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra megköszöni az
együttműködést, majd szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
60/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Dabas Város Hivatásos Tűzoltóság
2016. évi munkájáról készített beszámolót.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

3.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:
-

-

Megbeszélése volt Barta Károly lelkipásztorral, aki megköszönte az Egyház –
Önkormányzat közötti együttműködést. Átbeszélték a múltat, az elért eredményeket.
Ő maga is megköszönte a munkáját és elköszöntek egymástól.
A víz- és csatorna szolgáltatás ügyében a régi kis DAKÖV tartott megbeszélést az
Önkormányzatok polgármesterei körében. Külön-külön írtak levelet a
minisztériumnak, amiben megfogalmazták, hogy az árak évek óta be vannak
fagyasztva. A közműadók bevezetése óta nincs mozgástere a közszolgáltatóknak. Az
önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók nem kapnak kompenzációt a beszedett
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-

-

-

-

közműadókhoz, csak az államiak. Elmondható, hogy az Önkormányzatok tartják fenn
a DAKÖV-öt.
A hulladékszállítással kapcsolatban elmondja, hogy továbbra is marad a település a
KDV-nél, ahol kialakult a rendszer, zökkenőmentes a szállítás. A Dunanett KFt. a jövő
héten tájékoztatót tart, kíváncsian várják a további fejleményeket.
Az ELMŰ tartott rendezvényt Gödöllőn, ahol szó esett az szervezeti átalakulásról és a
jogszabályok megváltoztatásáról a megújuló energiák felhasználásával kapcsolatban.
Közmeghallgatást tartott a környezetvédelmi hatóság az elkerülő út II. szakaszával
kapcsolatban az érintett földtulajdonosokkal. Kérdéseket lehetett feltenni, amelyek
többségére választ is adtak.
Elkészült az Ürbői buszforduló, a kifizetése megtörtént, a tervezett költségeken belül
van. Az ABC parkoló esetében ugyanezeket tudja elmondani, elkészült és a
költségeken belül tudták megépíttetni.
Átadták ünnepélyes keretek között az ’56-os emlékművet. Ebben viszont túllépték a
tervezett keretet.
25%-os készültségi állapotban van a Sportcsarnok. Hamarosan várható az első
részszámla. Minden csütörtökön koordinációs értekezletet tartanak az építéssel
kapcsolatban.

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:
61/2017. (04.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Polgármesteri-, valamint a két ülés között végzett
munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

4.

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programjának
elfogadása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Bodnár Sándorné óvodavezető: Elmondja, hogy a bizottsági anyaghoz rossz anyag került
feltöltésre, de a Testületi ülésre már javították azt.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pedagógiai
program elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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62/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadja
a
Bugyi
Nagyközségi
Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Programját.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

5.

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda Házirendjének elfogadása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen a módosításokat átbeszélték, a bizottság
elfogadásra javasolja a házirend elfogadását.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda házirendjének
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

63/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadja
a
Bugyi
Nagyközségi
Napköziotthonos Óvoda Házirendjét.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

6.

Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda SZMSZ-ének elfogadása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Mint a bizottsági ülésen elhangzott, a módosításra törvényi
változások miatt van szükség. Az anyagban az átvezetések megtörténtek, a módosításokat
átbeszélték.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az Óvoda SZMSZ-ének
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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64/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete
elfogadja
a
Bugyi
Nagyközségi
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

7.

2016. évi belső ellenőri beszámoló

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen nem tudott részt venni a belső ellenőr, de a
felmerülő kérdésekre írásban a válaszát megküldi. Az ellenőr - mint a beszámolója is írja -,
mindent rendben talált.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belső
ellenőri beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
65/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az EL-SZÁM Ellenőrző és
Számviteli Szolgáltató Kft. 2016. évi belső ellenőrzési
beszámolóját elfogadja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

8.

Rákóczi Szövetség Támogatási kérelme

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a költségvetésének készítésekor kimaradt a
támogatottak listájából a Rákóczi Szövetség. Több éve rendszeresen támogatják a
Szövetséget évi 50.000.- Ft-tal, amely összeget a bizottság ebben az évben is javasolt
odaítélni.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási
kérelemről elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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66/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly u. 1. IV./1., adószám: 197190291-41) részére 2017. évben 50.000.-Ft működési célú
támogatást nyújt.
A támogatáshoz szükséges 50.000.- Ft összeget az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Határidő:
Felelős :

9.

2017. május 31.
Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi
vezető

Előirányzat módosítása átcsoportosítás miatt

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A 2017. évi béremelés összege a költségvetés készítésekor még
nem volt pontos, így a mára kialakult összegeket át kell vezetni az intézmények
mellékleteiben. Az átcsoportosítás az intézmények előirányzatának főösszegén nem fog
változtatni.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az
előirányzat módosításáról elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
67/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2017. béremeléshez és az év végi
juttatásokhoz kapcsolódóan hozzájárul az 1. sz.
melléklet B. pontja alapján 3 229 000 Ft személyi kiadás
és 710 000 Ft járulék kiadás átcsoportosításához az
önkormányzat és intézményei között.
Határidő:
Felelős :
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2017.
Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi
vezető

10.

Beszámoló a Generali Alapkezelőnél elhelyezett portfólió értékéről

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen arról határoztak, hogy az Önkormányzat
szabad pénzeszközeit kössék le. A megbeszéléseket követően úgy tervezték, hogy 100 millió
forintot a Generali Alapkezelőnél, 200 milliót a B3 Takarékszövetkezetnél kívánnak lekötni. A
hozam továbbra is 2 %-kal várható.
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Generali beszámoló
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
68/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali
Alapkezelőnél elhelyezett portfólióról szóló beszámolót elfogadja.
A kezelt pénzeszközt továbbra is a fenti Alapkezelőnél tartja.
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások
függvényében a 2017. szeptemberi soros ülésen felülvizsgálja.
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 Képviselő-testületi üléseken történő
beszámolási kötelezettség előírásával.
Határidő: azonnal, valamint a 2017. szeptember havi soros ülés
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 100 millió
forint lekötéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
69/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 000 000 Ft-ot a Generali
Alapkezelőnél levő önkormányzati portfolióba elhelyezzen.
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások
függvényében a 2017. szeptemberi soros ülésen felülvizsgálja.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a Generali
Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad pénzeszköz
kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával
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felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó
megbízott pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő
beszámolási kötelezettség előírásával.
Határidő: azonnal, valamint a 2017. szeptember havi soros ülés
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 200 millió
forint lekötéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
70/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy 200 000 000 Ft-ot a B3 TAKARÉK
Szövetkezetnél értékpapír számlán elhelyezzen.
Fenti összegből 100 000 000 Ft-ot féléves kincstárjegy, 100 000 000 Ftot pedig kamatozó kincstárjegy vásárlására határoz meg a Képviselőtestület.
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások
függvényében a 2017. szeptemberi soros ülésen felülvizsgálja.
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a B3
TAKARÉK Szövetkezetnél befektetett átmenetileg szabad pénzeszköz
kezelésével kapcsolatos döntések meghozatalával felhatalmazza
Somogyi Béla polgármestert és Pótiné Safranyik Anikó megbízott
pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő beszámolási
kötelezettség előírásával.
Határidő: azonnal, valamint a 2017. szeptember havi soros ülés
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető

11.

Szadai Gabriella kérelme – Roham tanya elnevezésről

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Szadai Gabriella írt kérelmet, hogy a 080/6 hrsz.-ú tanyájuk
neve a jövőben hivatalosan is Rohamtanya néven szerepeljen. A bizottság támogatta a
kérelmet.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tanya elnevezésének
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

13

71/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 080/6 hrsz.-ú
ingatlant
Roham-tanya címmel
látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári Attila
jegyzőt, hogy a címváltozás átvezetésében az
intézkedést megtegye.
Felelős: Szatmári Attila jegyző
Határidő: 15 nap

12.

Alkotmány utcai telekvég vásárlási kérelem – Kovács János

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Amikor évekkel ezelőtt értékesítették az Alkotmány utcai
kertvégeket, akkor ennél az ingatlannál megállt a további ügyintézés. Eltér a természetbeni
és a jogi határ egymástól. Eddig is a kérelmező használta a területet, amelyet szeretne
megvenni és bekeríteni, mert jelenleg itt tárolja a mezőgazdasági gépeit.
Javasolja, hogy az Önkormányzat méresse ki saját költségén a kertvégeket és rendezze a
határokat. Amikor ez megtörtént, egy korábbi testületi döntés alapján értékesíthetők a
telekvégek.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a telekvég
lekerítésének elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
72/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
1.

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Kovács János, Bugyi,
Alkotmány u. 24. szám alatti lakos, az általa
használt 1050/12. hrsz.-ú ingatlant és a mögötte
lévő részt kerítse be.
2. Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
Polgármestert, hogy a Vízmű telep - OBO
Bettermann Kft. erdő - Alkotmány utca – Győri
tanya által határolt terület természetbeni és jogi
határainak rendezését kezdeményezze a Dabasi
Földhivatalnál.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 2017. július 31.
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13.

DIGI Kft. kérelme adótorony létesítéséhez

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Jelezte a DIGI Kft. ügyvezetője, hogy szeretné fejleszteni a
szolgáltatását, amelyhez szeretne új adótornyot kiépíteni a településen. Helyszínként az
Abay köz végén lévő szennyvíz-átemelő területét jelölték meg. A bizottság a napirendet
megtárgyalta és nem javasolja a megjelölt helyszínt alkalmasnak, helyette – az
előterjesztésben olvasható - négy másik helyet javasolt adótorony kiépítéséhez. Arról, hogy
melyik terület alkalmas, méréseket fog a Kft. végezni.
Szabó Gábor László képviselő: Az a véleménye, hogy a lakosságnak nem fog egyik helyszín
sem tetszeni adótorony állításhoz. Azt javasolja, hogy magasabb tárgyalási árat adjanak meg.
Somogyi Béla polgármester: A településképet nem szeretnék adótoronnyal rontani. Az
árban nem tudnak magasabb összeget mondani, mert arról van információjuk más
szolgáltatóktól.
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a Rohamtanya környékén van-e önkormányzati
terület, ami esetleg szóba jöhet az adótoronyhoz?
Somogyi Béla polgármester: Azon a környéken nincs az Önkormányzatnak területe.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a helyszínek
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
73/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
1.

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 1286/4. hrsz.-ú területen
nem engedélyezi adótorony felállítását.
2. Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy a DIGI KFt. részére ajánlja fel
az alábbi helyszíneket megvizsgálásra adótorony
felállításához.
- Temető melletti volt sitt lerakó területe – 372 hrsz.
- Ürbői út végén lévő kereszteződés – 01125 hrsz.
- Vízmű területe - 3715 hrsz.
- Sári út melletti terület az Orbán tanya közelében –
083/25 hrsz.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: június 30.
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14.

Módosított területvásárlási kérelem – Kissné Kozma Teréz – Szőlő utca

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Ismét megkereste az Önkormányzatot Kissné, aki korábban
kérelmet adott be a Szőlő utcai önkormányzati terület megvásárlására, hogy ennek a fele is
elegendő lenne számára öku falu megépítéséhez. A bizottság nem javasolja a terület
értékesítését, de az öko falu megvalósításához a Zrínyi utca – Sport pálya közötti területet
javasolja megvizsgálásra. Kérése volt a bizottságnak, hogy a falu fejlesztési terveit mutassa
be a Testület felé.
Vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület felajánlásának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
74/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Szőlő utcai területet nem
értékesíti.
2. Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy az Öko falu megépítéséhez
Kissné Kozma Teréz részére ajánlja fel a Sport pálya –
Zrínyi utca közötti önkormányzati területet
megvásárlásra. Továbbá kéri a Testület, hogy az Öko
falu fejlesztési terveit terjessze elő a Képviselők felé
megismerésre.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: május 31.

15.

01262 hrsz. területvásárlási kérelem

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: Van Bugyi és Délegyháza között két bányatelken áthúzódó nem
aszfaltos zsákút, amelynek területe 1067 m2. Ezt a területet szeretné megvásárolni a Zenit
2004 Kft. ügyvezetője. Két másik tulajdonos is van azon a területen, akik meg lettek
kérdezve, hogy eladják-e a területet. A válaszuk igen volt. A bizottság megtárgyalta és vételi
árhoz 650 Ft/m2 javasolt.
Nagy András Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a területet vezetékjog terheli.
Somogyi Béla polgármester: A vezetékjog továbbmegy a területen, azt nem tudják
kibányászni.
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Rácz Zsolt képviselő: Hiányolja, hogy nem látja írásban a kérelmet beterjesztve a Képviselők
felé.
Somogyi Béla polgármester: Jogosnak tartja a panaszt, mivel a vásárlási kérelmet megkapta
írásban is, de adminisztrációs hiba miatt elmaradt a feltöltése.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület
forgalomképes ingatlanná minősítéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

75/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a 01262 helyrajzi számú,
1067 m² nagyságú „saját használatú út elnevezésű
beépítetlen ingatlan”
megnevezésű
ingatlant
forgalomképes ingatlanná minősíti át.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 60 nap
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
területértékesítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
76/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező
01262 hrsz.-ú a 1067 m² nagyságú „saját használatú
út elnevezésű beépítetlen ingatlan” megnevezésű
ingatlant 650.-Ft/m2+ÁFA vételárért felajánlja
értékesítésre a
Zenit 2004 Kavics Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére.
Cégjegyzékszám: 13-09-184688
Adószám: 13211592-2-13
Székhely: 2337 Délegyháza, 61/36.
(képviseli: Major Zoltán ügyvezető)
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert, hogy az eladási ajánlat elfogadása
esetén az eladással összefüggő okiratokat aláírja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 60 nap
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16.

Belterületbe vonási kérelem

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Tavaly elindult a HÉSZ módosítási kérelem, amelyben már ki
van jelölve a belterületi határ. A Kossuth utcai tulajdonosok kérelmet nyújtottak be, hogy a
Földhivatal felé is elindulhasson a belterületbe vonás. Az ezzel járó költségeket a lakosok
vállalják.

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe
vonásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
77/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének megfelelően a
bugyi
01574/36 hrsz-ú 7521 m2 nagyságú szántó
01574/35 hrsz-ú 7248 m2 nagyságú szántó
01574/34 hrsz-ú 3543 m2 nagyságú szántó
ingatlan belterületbe vonását és a belterületi határvonalak
ennek megfelelő módosítását támogatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert, hogy a
belterületbe vonási eljáráshoz szükséges okiratokat aláírja.
A belterületbe vonás költségét a kérelmezőnek kell viselnie.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 15 nap

17.

Járda pályázat benyújtása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Pályázati lehetőség nyílt járdák felújítására max. 15 millió forint
támogatási összeg erejéig. A pályázatot 30 millió forintig adhatják be, mert a támogatás
mértéke az Önkormányzat adóerő-képessége miatt 50 %. Több utcát felmértek, Ady,
Erzsébet királyné, Rádai, Teleki utca páros oldalát. Ezekből két utca esetében az a probléma
merült fel, hogy azok nem önkormányzati tulajdonban vannak, hanem államiban. Ez a Rádai
és Teleki utca járdáit jelenti. Hat évvel ezelőtt elindult az út és a járdák kettéválasztása, de öt
éve félbeszakadt. Meg kell próbálni véghez vinni ezt a korábbi kezdeményezést. Amennyiben
a pályázat benyújtásának határidejéig nem sikerül a tulajdonjogot az önkormányzatnak
megkapni, abban az esetben másik két utcát jelölnek ki a pályázathoz, mivel az irányító
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hatóságtól megtudták, hogy a vagyonkezelői nyilatkozat nem elegendő. Legkésőbb a
hiánypótlás határidejéig önkormányzati tulajdonba kell lenni a tulajdoni lapon.
Kijelölték azokat az utcákat, amelyeket a mérnöknek fel kell mérni. Ezek a Táncsics, Rákóczi,
Jókai és Május 1 utcák.
Megkeresték azt a földmérőt, aki korábban elkezdte a területet felmérni, aki azt mondta,
hogy újra fel kell mérni a területet a változások miatt. Járdák és árkok épültek, amelyek
megváltoztatják az adatokat. Ez kb. két hónapot vesz igénybe, mivel a vezetékjogot is fel kell
tüntetni.
Javasolja, hogy kérjenek fel másik földmérőt is, aki rövidebb határidővel vállalja a munkát.
Arra az esetre, ha mégsem sikerül időre megszerezni a tulajdonjogot, kijelöltek más utcákat a
felújításhoz. Ezek a Rákóczi, Ady, Jókai, Május 1. utcák.
Mivel a mai napon nem tudnak dönteni a pályázatra beadható utcvákról, javasolja, hogy
vegyék le a napirendet az ülésről.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirend
levételéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
78/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra” – pályázat benyújtása c. napirend lekerül
tárgyalásról, a pályázat benyújtásáról másik testületi ülésen
dönt.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

18.

Kérelem síremlék fennmaradási engedélyéhez – Rimné Szőke Zsuzsanna

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Kérelem érkezett az Önkormányzathoz, hogy a Testület adjon
fennmaradási engedélyt ahhoz a síremlékhez, amely 15 cm-rel hosszabb, mint a helyi
rendeletben meghatározott. A síremlék mérete miatt senkit nem zavar.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a síremlék fennmaradásáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
79/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy Rimné Szőke Zsuzsanna kérelmének helyt ad, és
néhai Szőke István Rudolf és néhai Szőke Istvánné
síremlékének fennmaradását engedélyezi.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

19

19.

Döntéshozatal Bölcsőde eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásában

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Korábbi döntés volt róla, hogy a közbeszerzést folytassák le.
Építésre még nem adták be a közbeszerzést, sok hiányosságra hívja fel a figyelmet, úgy mint
a mennyiségi változtatások. Versenyben a HOR Zrt. maradt, így őt hirdetik nyertesnek.
Rácz Zsolt képviselő: Úgy gondolja, hogy korábban jó döntést hoztak, amikor a közbeszerzési
eljárt megindították a bölcsődével kapcsolatban.
Kérdése, hogy a HOR Zrt.-nek van-e tudomása arról, hogy még nincs jóváhagyott intézményi
projektje az Önkormányzatnak, illetve az árakat tudja-e tartani?
Somogyi Béla polgármester: Igen, mivel a felhívás így ment ki, a szerződés így kerül aláírásra.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánításának elfogadásáról szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
Somogyi Béla – igen
Nagy András Gábor – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó – igen

80/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Adásvételi szerződés
Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1
2016-00079 azonosítószámú pályázat keretében,
bútorok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
közbeszerzés eredményessé nyilvánításának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet
a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
Somogyi Béla – igen
Nagy András Gábor – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen

81/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Adásvételi szerződés
Bugyi Nagyközség Önkormányzata részére a
„Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási
aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1
2016-00079 azonosítószámú pályázat keretében,
bútorok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
az Alex Fémbútor Kft (2072 Zsámbék Magyar u. 2123) ajánlatát a Kbt 73.§. (1) bek a) pontja alapján
érvénytelen ajánlatnak nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal

További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az
érvénytelenné nyilvánítás elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
Somogyi Béla – igen
Nagy András Gábor – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen
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82/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Adásvételi szerződés Bugyi
Nagyközség Önkormányzata részére a „Kisgyermeket
nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése”
tárgyú, VEKOP-6-1.1-15-PT1 2016-00079 azonosítószámú
pályázat keretében, bútorok beszerzésére” tárgyú
közbeszerzési eljárásban a Bocskó Kft. (1222, Budapest,
Promontor u. 10) és a Fair Play Trade Kft. (1171
Budapest, Lokátor u. 7.) ajánlatát a Kbt 73.§. (1) bek e)
pontja alapján
érvénytelen ajánlatnak nyilvánítja.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a
szerződéskötés elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
Somogyi Béla – igen
Nagy András Gábor – igen
Bálintné Balogh Mária – igen
Csizmadi László – igen
Józsa László – igen
Molnár Tibor – igen
Rácz Zsolt – igen
Szabó Gábor László – igen
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - igen
83/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Adásvételi szerződés Bugyi Nagyközség
Önkormányzata részére a „Kisgyermeket nevelő szülők
munkavállalási aktivitásának növelése” tárgyú, VEKOP-6-1.115-PT1 2016-00079 azonosítószámú pályázat keretében,
bútorok beszerzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásban a
HOR Zrt (1076 Budapest Péterfiy Sándor u. 7. fsz: 1.)
ajánlatát – mint legjobb ár-érték arány szempont alapján ajánlatot nyertes ajánlatnak nyilvánítja és felhatalmazza a
polgármester, hogy az ajánlatban foglalt feltételekkel,
nettó 4.839.370, +Áfa,- Ft, ajánlati árral és 60 hónap
jótállási kötelezettséggel a szerződést kösse meg.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: azonnal
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20.

Orvosi ügyelet szerződésének meghosszabbítása

Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A közbeszerzési eljárás lefolytatásáig két hónapra megbízási
szerződést kell kötni a MorrowMedical Zrt.-vel, mivel május 31-én lejár a szerződés velük és
addig nem tudják a közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Szatmári Attila jegyző: A bizottsági ülésen arról tárgyaltak, hogy három évre szóljon a
megbízási szerződés az ügyeleti feladat ellátására, de ezzel uniós értékhatárt lépnének át. A
szerződés 32 hónapra fog szólni annak érdekében, hogy beleférjenek az egyszerűbb
eljárásba.
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az orvosi ügyelet
megbízási szerződéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
84/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
MorrowMedical Zrt.-vel a központi orvosi ügyelet
feladatellátásra 2017. június 01-től 2017. július 31.
napjáig megbízási szerződést köt.
Testület felhatalmazza
szerződést írja alá.

a

Polgármestert,

hogy

a

Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: 30 nap

21. Egyebek
- Volt Bölcsőde helyének parkosítása vagy burkolása
Somogyi Béla polgármester: Elérkezett az idő, hogy eldöntsék, a volt bölcsőde területén mit
alakítsanak ki. Füvesítésre nem alkalmas a terület, de akár a fele területen parkolót lehetne
kialakítani, amely az orvosi rendelő akadálymentes bejáratáig tartana. A parkolót tujával
vagy más egyéb növényzettel lezárnák, a parkoló területét pedig murvával feltöltenék. Az
1800 m2-ből már 300 m2 murvás. A parkolót kb. 1 millió forintos költségből meg lehetne
valósítani.
El kell dönteni, hogy parkoló legyen ott, vagy valami más. Amennyiben így marad, felnő rajta
a gaz.
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Parkolóra szükség van, de az a meglátása, hogy a
parkolóhoz fák is kellenek.
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Somogyi Béla polgármester: Növénytelepítést már terveztek, de előbb ki kell méretni a
pontos területet.
Csizmadi László képviselő: Azt tapasztalja, hogy nagyobb rendezvényekkor nincs elegendő
parkolóhely az autóknak. Mindenképp szükség van parkolóra, főleg akkor fog ez
megmutatkozni, amikor a Sportcsarnok elkészül és nagyobb létszámú eseményekhez nem
tudnak a településközpontba parkolni a gépjárművekkel.
Rácz Zsolt képviselő: Az általános iskola környékén is áldatlan állapot van reggelenként. Ott
állnak meg a szülők az autóval, ahol nem volna szabad megállni.
Németh Mihályné intézményvezető: Minden tanévkezdéskor elmondja és írásban is kéri a
szülőktől, hogy a hátsó bejáratnál lévő parkolót használják a gyermekek iskolába
szállításához, de nagyon kevesen tartják be. Mindenki a kapuban akarja kiszállítani a
gyermekét, legközelebb a bejárathoz.
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a parkoló
kialakításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
85/2017.(IV.13.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kossuth L. u. 15. sz. (1074 hrsz.)
ingatlanon 1500 m2-en murvás parkolót alakít ki.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
Határidő: június 30.

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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