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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  

2018. december 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, 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó, Szabó Gábor László - képviselők 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető 

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a zárt önkormányzati ülésen megjelent Képviselőket, 
majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 fő jelen 
van, Csizmadi László jelezte távolmaradását. 
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendi 
pontokhoz, valamint szeretné-e újabb napirend tárgyalását kérni.  
Megállapítja, hogy új napirend felvételét senki nem kérte, majd szavazásra bocsátja a 
meghívóban meghirdetett napirendi pontokat és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 
igen szavazattal az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta: 

 
1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

2. Döntéshozatal a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 
intézményvezetői álláshely betöltésére  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

3. Előterjesztés a 2019. évi szolgáltatási díjakról   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

4. Temetőüzemeltető 2018. évi üzemeltetési beszámolója, javaslattétel 2019 évi 
temetőüzemeltetési díjakra   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményez: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

5. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.  támogatási kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési támogatási kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

7. 2019. évi munkaterv  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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8. Köztisztasági rendelet módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

9. Helyi adóról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

10. Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

11. Művelődési Ház előirányzat átcsoportosítási kérelem  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

12. Kiskunlacházi Iskola támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

13. Hivatal belső festése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

14. Hivatali bejárati kapu készítése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

15. Meglévő és újabb Befektetésekről tájékoztató  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

16. Németh József bányavállalkozó kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

17. Inert hulladéklerakó létesítése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

18. Sport utca - Kastély köz kereszteződés forgalmi rendjének felülvizsgálata  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

19. Egyebek 
 

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű  
határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  

 
- Sok időt vesz el a Hivatal és a Református Iskola pályázatainak elszámolása, amit jövő 

héten kell beadni. Sok és komoly munka van mögötte, a probléma is sok körülötte.  
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- Megtörtént a műszaki átadása az újonnan kialakítandó telkekre a víz és 
csatornahálózat kiépítésének.  

- Mai napon megérkezett a gázbevezetésre és kiépítésére is az ajánlat.  
- Az ELMŰ-nél viszont nem találják a teljesítmény-igényt, amit még augusztusban adott 

be az Önkormányzat. 
- Taggyűlést tartott a DAKÖV Kft., ahol elfogadták az üzleti tervet és az elmúlt 

háromnegyed év beszámolót. A jövő évet pozitív nullával tervezik.  
- Elmúlt héten tartotta az Önkormányzat a Partnertalálkozóját, ahova helyi 

vállalkozókat is meghívtak. Szinte minden cégtől elhangzott a munkaerőhiány 
problémája és a bérek és költségek emelkedése.  

- Változott a vízilabda szövetség elnök személye, Vári Attila váltotta Kemény Dénest, 
akivel az elmúlt héten találkozott és a helyzetelemzést követően elmondható, hogy 
jól áll az átadott terv elbírálása. A telkek kialakítása előrehaladott, sikerült beszélni a 
tervezővel, jövő év januárjában kell beadni a terveket engedélyezésre. Minden esély 
megvan, hogy 2020-ra megvalósuljon az uszoda.  

- Még tavaly tavasszal beadták a Bugyi településen lévő állami tulajdonú ingatlanokra a 
vásárlási igényt, de az értékesítésnek szabálya van, így csak az elmúlt héten történt 
kis előrelépés az ügyben. Ez azt jelenti, hogy kijöttek helyszíni szemlét tartani és 
adatot gyűjteni az jövőbeni értékesítéshez.  

- Előrelépés történt a szennyvíztisztító ügyében. Aláírták a szerződést az építés 
megvalósításához a Mészáros és Mészáros Kft-vel. Bugyi község le volt maradva a 
többi településtől, de utolérték őket és már a kormányhatározat tartalmazza a 
szükséges pénz hozzárendelését a megvalósításhoz.  

- Gyálon volt „Kertvárosi” Kistérségi ülés, érdemi döntés nem volt az ülésen.  
- Az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is megtartotta ülését, ahol elhangzott, hogy 

szervezettebben dolgoznak, már jártak tűzesetnél is, várják a jövő évi támogatást.  
- Megtörtént az Ady Endre és Erzsébet királyné utcák járdáinak felújítására a 

közbeszerzési eljárás, a munkát a Hidrográd Kft. fogja elvégezni.  
- Egy év után holnap fogják a Sportcsarnokba véglegesen bekötni a villamosenergiát.  
- Az Elkerülő út II. szakasza része lehet egy országos főútvonal közútjának a jövőben, de 

véleménye szerint ezek alap nélküli tervek és nem áll pénz mögötte. Már az erdő hét 
hektár kivonására megkapta az Önkormányzat az engedélyt, még a pontosítások 
történnek. Jövő héten beadják engedélyezésre a terveket és találkozni fog a 
pénzügyminiszterrel is.  

- Megérkezett az egy évvel ezelőtt beadott Bugyelláris pályázathoz az engedély. Idő 
közben megvették a Tájház előtt lévő ingatlant, így már megkapták az engedélyt a 
szaletli megépítéséhez.  
 

Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy az új telkek értékesítésére mikor kerülhet sor.  
 
Somogyi Béla polgármester: Nem volt tudomásuk róla, hogy az ELMŰ-nél a vezetékjog 
kialakítása másfél évet vesz igénybe. Jövő év nyár elején szeretnék megkezdeni az 
értékesítést, a gázvezeték időben ki lesz építve, ott is a tervezés a hosszabb idő, a kivitelezést 
néhány nap alatt el lehet végezni. Abban is dönteni kell majd, hogy aszfalt úttal vagy anélkül 
értékesítsék a telkeket. Azt is el kell dönteni, hogy a helyi lakosokat támogassák 
telekvásárlással, vagy ne csak a helyieknek értékesítsenek majd telkeket. Amennyiben nem 
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csak helyieknek adnak el telket, egy gyorsabb fejlődés fog megindulni a településen, aminek 
nem fognak az intézmények megfelelni, fejleszteni kell és városiasodni fog a község.  
 
További kérdés nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
255/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint a két ülés között végzett munkáról szóló 
beszámolót. 

 
 Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal  

 

2. Döntéshozatal a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár IKSZT 
intézményvezetői álláshely betöltésére  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
Somogyi Béla polgármester: A szakértők elvégezték a pályázói meghallgatást, a bizottság 
javasolja Péter Gábort az intézményvezetői állásra, annak ellenére, hogy nincs meg a 
szakirányú felsőfokú végzettsége, amit jogszabály ír elő a vezetői kinevezéshez. Az 
indokolásban leírták, hogy Gábort alkalmasnak találják, aki agilis személyiség és jó pályázati 
anyagot adott be. Tudni kell, hogy kevés szakirányú végzettséggel rendelkező szakember 
van, aki alkalmas lehet a vezetői álláshely betöltésére, ezrét azt javasolja, hogy a Testület 
nevezze őt ki annak ellenére, hogy 2019. áprilisában fogja megkapni az oklevelet. Nem 
szeretné elhúzni hónapokra a vezető kinevezését, a meghallgatáson is csak jók hangzottak el 
Gábor szakmai felkészültségéről, helyismeretéről, hozzáállásáról.  
Dönteni kell a béréről is, ami több részből tevődik össze.  
Magasabb vezetői pótlékának 100.000.- Ft-ot javasol, illetmény összegének pedig 
összességében 500.000.- Ft-ot.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

256/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
igazgató (magasabb vezető) pályázat elbírálására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 1. Megállapította, hogy a pályázat benyújtási határidőig: 2018. 
november 14-éig, egy értékelhető pályázat érkezett be, Péter 
Gábor 2092 Budakeszi Rákóczi u 42. szám alatti lakos részéről, 
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akinek pályázata a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek 
megfelel.  

2.Péter Gábor pályázatát támogatja és 5 évre megbízza – a 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett – az 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói 
feladatainak ellátásával: 2019. január 01-től – 2023. december 
31- ig.  

4. Felhívja Péter Gábor pályázó figyelmét, hogy a vezetői 
megbízását követő két éven belül a 150/1992. (XI.20.) Korm. 
rendelet 6/G. § (2) bekezdésében előírt a kulturális szakemberek 
szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés 
finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten 
az ilyen többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot 
végezze el, és az azt igazoló okiratot mutassa be.  

5. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az 
igazgató megbízásával együtt járó bejelentési kötelezettségek 
teljesítéséről.  

6. Péter Gábor magasabb vezetői illetményét, vezetői pótlékát a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § 
h) pontja alapján a F fizetési osztály 05 fizetési fokozatának 
megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg:  

Garantált illetménye 180.500.- Ft 

Vezetői/magasabb vezetői 
pótléka  

(a pótlékalap 500 %-a) 

 

100.000,-Ft 

Kulturális illetménypótlék (a 
pótlékalap 105 %-a)  

21.000,-Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 
kiegészítés 

4.000,-Ft 

közalkalmazotti 
illetménykiegészítés 

6.000,-Ft 

Fenntartói döntésen alapuló  188.500,-Ft 

Illetménye összesen: 500.000,-Ft 

7. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a közalkalmazott 
jogviszonyból eredő szükséges munkáltatói intézkedéseket hozza 
meg.  

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester  

   dr. Szatmári Attila jegyző  
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3. Előterjesztés a 2019. évi szolgáltatási díjakról   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

 
Somogyi Béla polgármester: Minden év decemberében állapítják meg a következő évi 
szolgáltatási díjakat, amennyiben szükséges döntenek az emelésekről. Ebben az évben 
átlagosan 5 %-os emelést javasolnak, kivétel ez alól az étkezési díj összege, ebben az esetben 
8.5 % -os az emelés összege.  

 
 

Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

257/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyet ért 
a Zóna Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak az alábbiak szerinti módosításával: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda (egész nap):   432,- Ft   690+186= 876 Ft/nap 
Ált Iskola (tízórai+uzsonna):  204,- Ft   247+  67= 314 Ft/nap 
Ált Iskola (diák ebéd):   366,- Ft   577+156= 733 Ft/nap 
Szociális ebéd:   366,- Ft   577+156= 733 Ft/nap 
 

valamint a bérleti díj összeget 6,41 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert 
és Török Anita pénzügyi vezetőt az üzemeltetési 
szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 14/2018. (XII.18.) számú rendeletét a szolgáltatási 
és adójellegű képviselő-testületi hatáskörben kivetett díjakat 
meghatározó egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
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4. Temetőüzemeltető 2018. évi üzemeltetési beszámolója, javaslattétel 
2019 évi temetőüzemeltetési díjakra   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményez: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A temetőüzemeltető elkészítette a 2018. évi beszámolóját, 
amiből megállapítható, hogy pozitív eredménnyel zárta az üzemeltetést, továbbá a 
szolgáltatási díjat nem kívánja emelni. Amennyiben szükséges lesz a díjemelés, az év közben 
is végrehajtható. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
258/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Szomorúfűz Bt. 2018. évi temetőüzemeltetői 
beszámolóját.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
 

5. Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft.  
támogatási kérelme  

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

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
2019. évi támogatást 300.000.- Ft-ra emeljék meg. A beszámolóból kiderül, hogy fontos a 
munkájuk, szükség van rájuk, sok helyre küldik őket.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
259/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dabas 
és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 
(2370 Dabas, Lakos dr. u. 30., asz: 25023390-2-13) részére 
2019. évben 300.000 Ft, (azaz háromszázezer forint) 
támogatást nyújt. A jövőbeni támogatás feltétele a beszámoló 
rendszeres közzététele.   
Egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török 
Anita pénzügyi vezetőt a támogatási szerződés aláírására.  
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
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6. Értetek Veletek Alapítvány étkezési támogatási kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság továbbra is javasolja, hogy 50 %-os étkezési 
támogatásban részesítsék a gondozottakat és keressék meg azokat az Önkormányzatokat, 
ahonnan járnak az alapítványhoz gondozott fiatalok, hogy támogassák őket. Ezt már 
megtették két évvel ezelőtt is, de nem ért célba a megkeresés.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
260/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Értetek Veletek Fogyatékosok Közhasznú Alapítvány Bugyi, 
Kossuth L. u. 28. szám alatt található telephelyén 
foglalkoztatott fogyatékos fiatal felnőttek étkezéséhez 2019. 
évben a költségeik 50 %-a mértékéig támogatást nyújt, és 
egyben felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török 
Anita pénzügyi vezetőt a támogatási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

       Török Anita pénzügyi vezető 
 

7. 2019. évi munkaterv  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: El kell fogadni a következő évi munkatervet annak érdekében, 
hogy előre tervezhető legyen a 2019-es év. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
261/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2019. évre vonatkozó munkatervét 
elfogadja. 
         
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. Köztisztasági rendelet módosítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Azért szükséges a módosítás, mert át kellett vezetni a jelenlegi 
szerződésnek megfelelően a rendelet tartalmát.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 15/2018. (XII.18.) számú rendeletét a 
köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a 
hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről 
10/2007. (VIII. 15.) sz. önkormányzati rendelet módosítására 

 

9. Helyi adóról szóló rendelet módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Szintén azért kell módosítani a rendeletet, mert technikai 
változások átvezetésére van szükség.  

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 16/2018. (XII.18.) számú rendeletét a helyi adókról 
szóló 27/2004. (XII. 13.) számú rendelet   módosítására 

 

10. Kertváros” Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása  

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

 
Somogyi Béla polgármester: A Megállapodásba beépítésre kerül az idősek ellátása, amiről 
már korábban szó volt, de eddig nem történt meg az átvezetése.  
 

Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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262/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
1. jóváhagyja a „Kertváros” Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa által 20/2018. 
(XII.10.) sz. határozattal elfogadott Társulási 
Megállapodásának 2. sz. melléklet szerinti 
módosításait, és a 3. sz melléklet szerinti 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodást, 
2. felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 

11. Művelődési Ház előirányzat átcsoportosítási kérelem  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy jó állapotú használt székeket szeretne venni az 
intézményvezető a művelődési házba. Nem szükséges hozzá az Önkormányzatnak pénzt 
rendelni, csupán át kell csoportosítani az összeget a rendeletben.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
263/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár részére a 
147 db szék vásárlásához hozzájárul.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy beszerzés intézmény 
dologi kiadási előirányzatából történik a felhalmozási 
kiadási jogcímre történő átcsoportosítással, 560 000,- Ft 
összeggel, ami a 2018. évi költségvetési rendelet negyedik 
negyedévi előirányzat-módosításával megtörténik.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Péter Gábor megbízott 
intézményvezetőt a székek beszerzésére.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Péter Gábor megbízott intézményvezető 

Török Anita pénzügyi vezető 
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12. Kiskunlacházi Iskola támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottság nem támogatta az iskola kérelmét, amelyet azzal 
indokoltak, hogy a szalagavató bál költségét a szülők kifizetik, továbbá más középiskolákba 
is járnak helyi diákok, akkor azokat az iskolákat is kellene támogatni.  

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
264/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ESZC Kiskunlacházi Szakképző Iskolája (2340 
Kiskunlacháza, Rákóczi u. 63., OM azonosító: 203036) 
részére nem nyújt támogatást 2018. december 15-én 
megrendezésre kerülő szalagavató rendezvény 
lebonyolításához.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

 

13. Hivatal belső festése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A külső felújítást követően a Hivatal belső festését is el kell 
végeztetni, amelyet a HEBLA – TEAM Kft.-vel csináltatnak meg.   
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
265/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza dr. Szatmári Attila jegyzőt és Török Anita 
pénzügyi vezetőt a Polgármesteri Hivatal irodáinak 
festési munkálatokra a HEBLA-TEAM Plusz Kft. (cím: 
2335 Taksony, Fő út 88., adószám: 25733501-2-13)     
vállalkozóval a szerződés megkötésére, bruttó 
1 500 000,- Ft összeggel. 
A kiadást a 2018. évi költségvetés terhére biztosítja.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző  

Török Anita pénzügyi vezető 
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14. Hivatali bejárati kapu készítése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Kértek árajánlatot a Hivatal bejárati kapujának elkészítéséhez, 
amelyre az Alarm Automatic Kft. ajánlata kedvező. A kapu elektromos nyitórendszerrel is el 
lesz látva.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
266/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török 
Anita pénzügyi vezetőt a Polgármesteri Hivatal 
nagykapu kivitelezésére az Alarm & Automatic System 
Kft-vel szerződést kössön, 1 649 730,- Ft összeggel. A 
kivitelezési határidő: 2019. január 31.  
A kivitelezéshez szükséges teljes bruttó 1 699 730,- Ft-ot 
rendelkezésre bocsátja, egyrészt a 2018. évi, másrészt a 
2019. évi költségvetés terhére.  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester  

Török Anita pénzügyi vezető 
 

15. Meglévő és újabb Befektetésekről tájékoztató  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy két alapkezelőnél van az Önkormányzat szabad 
pénze, amely közül a Generali pozitív eredménnyel tudta befektetni a pénzt, az Aegonnál 
viszont jelenleg 6.5 millió forint veszteséget mutat. Megkérték az Aegon képviselőjét, hogy 
adjon tájékoztatást arról, hogy a negatív eredmény milyen műveletek eredménye lett. 
Eljött az ülésre Benedeczki Gergely, aki elismerte, hogy hibáztak, de azt is elmondta, hogy 
összehasonlításkor csak az azonos időpontban indult befektetéseket és költségeket lehet 
mérni.  
Kérdés, hogy felbontsák -e a szerződést az Aegonnal és átvigyék a pénzt a Gereralihoz, vagy 
esetleg másik befektetőhöz, illetve hagyják továbbra is az Aegonnál. Amennyiben a 
veszteséget előre nem várt események okozták és a veszteség a jövőben csökkeni fog, akkor 
érdemes lenne hagyni, de ha úgy döntenek, hogy elhozzák, akkor 6 millió forintról le kell 
mondani az Önkormányzatnak. Az is kérdés, hogy ma döntsenek, vagy halasszák el a döntést 
egy másik ülésre? 
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Rácz Zsolt képviselő: Nem hagyná az Aegonnál a pénzt, a veszteség ellenére is kivenné. A 
következő ülésen döntene a pénz további sorsáról. Az sem biztos, hogy a Generali alapkezelő 
továbbra is ugyanazokat a feltételeket tudja garantálni, mint a jelenlegi befektetésnél.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem tenné újra short pozícióba, török lírába vagy török 
értékpapírba a pénzt. Mindenképp másik befektetőt keresne, egy helyen nem tartana túl 
nagy összeget, az Önkormányzatnak is felelőssége, hogy biztonságban tudja a pénzt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint, akivel első alkalommal találkozik egy 
tárgyalás során, nem lehet megállapítani a szakmai felkészültségét.  
Javasolja a döntést a januári testületi ülésre elhalasztani.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

267/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi 
tájékoztatót elfogadja. 
 
A kezelt pénzeszközöket továbbra is a Generali és az AEGON 
Befektetési Alapkezelőnél tartja.  
A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a pénzügyi vezetőt, 
hogy az AEGON Befektetési Alapkezelőnél lévő pénzeszközök 
alakulását figyelje és az esetleges további jelentős 
hozamkiesésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások 
függvényében a 2019. január havi soros ülésen felülvizsgálja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Generali Alapkezelő Zrt.-nél és az AEGON Alapkezelőnél a szabad 
pénzeszköz kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések 
meghozatalával felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Török Anita pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken 
történő beszámolási kötelezettség előírásával.   
A Polgármester és Pénzügyi vezető vizsgálja meg annak 
költségeit, amennyiben a Generali Alapkezelő befektetését 
kezdeményezné. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 
Aegon befektetés megszüntetése az árfolyamveszteségen kívül 
egyéb költség nem terhelné az Önkormányzatot. 
 

Határidő: azonnal, valamint a 2019. január havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 
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16. Németh József bányavállalkozó kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy Németh József két utat szeretne megvenni az 
Önkormányzattól, aki a volt bányáját szeretné bővíteni az út felé. Egyik út a természetben 
nem létezik csak jogilag, így ennek megvásárlásáról nem kell dönteni, a másik út viszont 
értékesíthető, annak árát a korábbiak alapján 700.- Ft/m2 áron javasolja meghatározni. 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

268/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 01283 hrsz.-ú a 
959 m² nagyságú „saját használatú út elnevezésű 

beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes ingatlanná minősíti át. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
269/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 01283 hrsz.-ú a 
959 m² nagyságú „saját használatú út elnevezésű 

beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 700,-
Ft/m2+ÁFA vételárért felajánlja értékesítésre a Németh 
József – Taksony, Varsányi út 28. szám alatti 
magánszemély részétre. 
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 

 

17. Inert hulladéklerakó létesítése  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendi pontot és az a 
javaslat született, hogy a jövőben ne engedélyezzenek HÉSZ módosítást, ami olyan 
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tevékenységet megenged, ami inert hulladék lerakását és feldolgozását végzi. Az ülést 
követően ismertette a döntést a vállalkozóval, aki elmondta, hogy a jövőben a bányanyitást 
követően csak ilyen fajta visszatöltést fog a hatóság engedélyezni.  
A napirendről szóló vitát a jövő hónapban meg kell ismételni, most javasolja levenni 
napirendről, továbbá a döntés elhalasztását javasolja.  
 
A Testület a tájékoztatást tudomásul vette, a következő ülésen a napirendet újra 

tárgyalják.  

 

18. Sport utca - Kastély köz kereszteződés forgalmi rendjének 
felülvizsgálata  

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

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen felvetődött a Sport utca és a Kastély köz 
forgalmi rendjének vizsgálata, mivel a jelenlegi szabály szerint balesetveszélyes a közlekedés 
az éles és beláthatatlan kereszteződésben. Az a kérés merült fel, hogy ne az óvoda utcáról 
kanyarodó útvonal legyen a főútvonal, hanem a Sport utcán egyenesen tovább haladó út, a 
Kastély köz végén pedig legyen STOP tábla kihelyezve. A vezetői tapasztalatok egyébként is 
azt bizonyítják, hogy a sarkon lévő magas kerítés miatt mindenképp meg kell állni, 
indokolatlan a jelenlegi szabályozás.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
270/2018. (12.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kastély köz- Sport utca kereszteződés 
forgalmi rendjét felülvizsgálja az alábbiak szerint:  

  
A balesetek megelőzése érdekében  Sport utca- Puskás 
Tivadar utcában közlekedőknek legyen elsőbbsége- 
(legyen védett közlekedési nyomvonal) a Kastély közben 
és a Sport lejáróból közlekedőkkel szemben.   

   
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
  Józsa László TEFÜSZ vezető  
Határidő: 60 nap 

 
Több napirendi pont nem lévén a polgármester úr megköszönte a soros önkormányzati 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
  

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


