
 1 

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

2016. november 17-i soros ülésén 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Hozott határozatok: 170-178/2016.(11.17.) 
 
Hozott rendeletek: 17/2016. (XI.22.) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

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

2016. november 17-i soros ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester   

Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Szabó 
Gábor László, Rácz Zsolt, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 

 
 

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

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
képviselőből mind a 9 fő jelen van.   
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendi 
pontokhoz, vagy szeretné-e valaki új napirendi pont tárgyalását kérni. 
Molnár Tibor képviselő az Egyebekben szeretne érdeklődni a kerékpáros közlekedés forgalmi 
rend változtatásával kapcsolatban, illetve a TEFÜSZ részére kisteherautó vásárláshoz van 
újabb ajánlata. Somogyi Béla polgármester – az Új utca egyirányú szakászával kapcsolatban 
szeretne ismertetni egy aláírásgyűjtést. Nagy András Gábor alpolgármester – Nagy Zsolt 
területvásárlásával kapcsolatban szeretne érdeklődni.  További kérés a napirendeket illetően 
nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátja a soros ülés meghívó szerinti és a kiegészített 
napirendi pontjait és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Testület az alábbiak szerint 
elfogadta azt:  
 
 

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

2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Előterjesztés 2017 évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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5. Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére készfizető kezesség megadása 

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

 
6. Kossuth L u. 17 ingatlanba riasztórendszer telepítése 

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

 
7. Javaslat TEFÜSZ részére kisteher- gépjármű vásárlására 

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

 
8. Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása 

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

 
9. HÉSZ módosítás szakhatósági állásfoglalások ismertetése 

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

 
10. ’56-os emlékmű Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazás  

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

 
11. Egyebek 

- Kerékpár-közlekedéssel kapcsolatban változás – Molnár Tibor 
- Autóvásárlással kapcsolatban információ – Molnár Tibor 
- Új utca közlekedése – Somogyi Béla  
- Nagy Zsolt korábbi területvásárlási szándéka – Nagy András Gábor  

 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a 
két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester  
Írásos anyag az előterjesztéshez mellékelve 
 

Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
- Elindult a Sport Egyesület projektje, azaz elkezdődött a Sportcsarnok építése, ami a 
cölöpalapozással indult. Ma volt az első koordinációs értekezlet, amelyet ezt 
követően minden hét csütörtökön 10 órakor tartanak. Az építkezést három műszaki 
ellenőr veszi körül. Eddig nincs semmi probléma, bíznak benne, hogy az időjárás 
minél tovább lehetővé teszi a munkákat.  
- Megtörtént a piac áthelyezése a Sári utca végébe, amely több százezres 
nagyságrendű kiadással járt, de biztonságosan működik.  
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- A Képviselő-testület döntésnek megfelelően megkezdődött az ürbői út bekötő 
útjának építése, az aszfaltozás a jövő héten befejeződik, végül a kétoldali padka 
építésével záródik.  
- A munkák folytatódnak az ürbőpusztai buszforduló építése is. 
- Az ABC parkolójának idei évben történő megépülése még kérdéses, mivel csak 
Karácsony közelében érnének oda.  
- Még májusi kezdeményezésre két hete az ELMŰ elvégezte a gallyazási munkákat az 
elektromos vezetékek alatt, melyből Apaj község dolgozói a napokban összegyűjtik és 
aprítékot készítenek, majd a közintézményeiket ezzel fűtik.  
- Megtörtént az ’56-os szobor pályázatának hiánypótlása. 
- 2018. április 30-ig az elszámolásnak el kell készülni, március 28-ig pedig a szobornak.  
- Vita volt a víztoronyra felszerelt adóberendezésekkel kapcsolatban, melyet három 
szolgáltató használ, de a Vodafone épített csak ki mechanikai tartókeretet, melyet a 
Kevenet és az Aktívkom is használ. A Vodafone felszólította a másik két szolgáltató 
céget, hogy szereljék le az antenna-tartozékaikat a tartókeretükről, mert fejlesztések 
miatt szükségük lesz rá.  
- Megbeszélés volt a B3 Takarékszövetkezet vezetőségével az Önkormányzat szabad 
pénzeszközeinek lehetőségéről, milyen formában lehetne azt lekötni. 
- Konferencián vett részt Nagy András Gábor alpolgármesterrel az ASP2 rendszer 
bevezetésével kapcsolatban, mely központi rendszerre 2017-től át kell állni az 
önkormányzatoknak. 
- A földeladásokkal kapcsolatban elértek odáig, hogy egyik kifogásemelés 
támogatását követően az Agrárkamara beperelte az Önkormányzatot, melyen dr. Rim 
Zsuzsanna ügyvéd képviselte az Önkormányzatot, de a felperes képviselője nem 
jelent meg a tárgyaláson. Az Önkormányzat az ügyvédet megbízta, hogy 
kezdeményezze a Földforgalmi törvény Alkotmánybírósági felülvizsgálatát és kérte az 
állásfoglalását. Ezt az ügyvéd megtette, de a végzésben nem került feltüntetésre, 
hogy a bíró kezdeményezi-e törvény felülvizsgálatát.  
- Részt vett az OBO Bettermann Kft. rendezvényén, a magyarországi német 
befektetők klubjának az ünnepségén. Lehetősége volt a település bemutatására és az 
Önkormányzatnak a cégekkel való kapcsolatát, együttműködését és támogatásait is 
ismertette. 
 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

170/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a két ülés között végzett munkáról 
szóló-, valamint a Polgármesteri beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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2. Az Önkormányzat 2016. III. negyedévi költségvetési előirányzat 
módosítása 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen részletesen átnézték a módosítást, azóta 
nincs változás az előirányzat módosításban.  

 
 

Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal   
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 17/2016. (IX. 22.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 
4/2016. (II.16.) sz. rendelet módosításáról 

 
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi 
teljesítéséről 

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

 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen szintén átbeszélték a teljesítésről szóló 
napirendi pontot, a felmerülő kérdésekre megkapták a választ, a bizottság elfogadásra 
javasolja a napirendi pontot.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  

 
171/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az Önkormányzat 2016. évi 
költségvetésének szeptember 30-i teljesítéséről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Előterjesztés 2017 évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülés óta nem változtattak a 2017. évi koncepción, a 
bizottság elfogadásra javasolja annak elfogadását.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

172/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési koncepcióját. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azon 
 

5. Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére készfizető 
kezesség megadása 

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

 
Somogyi Béla polgármester: A hitelre a jövőbeni működéshez van szüksége az Egyesületnek, 
de ehhez a településeknek vállalni kell a lakosságszám arányában a készfizető kezességet. 
Bugyi községet ez 1.248.316.- Ft összegben érinti.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 

173/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 
11-i Közgyűlésen hozott határozatával, - mely szerint 
a 2014-2020 közötti EMVA működési időszakban az 
Örkényi Takarékszövetkezet által nyújtott hitel 
igénybevételével működteti a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20.890.000.- Ft 
összegű hitel fedezetének az Önkormányzat 
1.248.316.- forint készfizető kezességet vállal. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Kossuth L u. 17 ingatlanba riasztórendszer telepítése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: A bizottsági ülésen felmerült néhány kérdés a 
riasztórendszer kiépítésével kapcsolatban, amelyeket az ülést követően megkérdezett a 
MONDA cég vezetőjétől, de erre a mai napig nem érkezett meg a válasz, ezért javasolja, hogy 
a napirendről csak akkor döntsenek, amikor már minden kérdésre tudják a választ. 
 
Somogyi Béla polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirend a döntés 
elhalasztása miatt levételre kerül.  
 

7. Javaslat TEFÜSZ részére kisteher- gépjármű vásárlására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Molnár Tibor képviselő: A bizottsági ülést követően megkeresett egy gépjárműveket 
forgalmazó céget és kért ajánlatot dupla fülkés, billenő-platós kisteherautóra. A kereskedő 
megbízható, már vásárolt tőle korábban, meg volt vele elégedve. A kereskedő külföldről 
hozza be autókat, de úgy gondolja, hogy kevés kilométert futott autó esetén érdemes 
benzinesben gondolkodni. Arra a célra, amire a TEFÜSZ dolgozói használják, nem szükséges a 
dízel autó, továbbá nem tartja szükségesnek a dupla kerekes járművet sem. A járművekről 
van 7 linkje, megtekinthetők a kisteherautók.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Ő sem ragaszkodik a dízel autóhoz, kevés km-rel a benzines is megfelel 
a TEFÜSZ részére, mivel náluk is rövid távokat fut az autó.  
 
Molnár Tibor képviselő: Továbbítja a linket, amit az autókereskedőtől kapott.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
felhatalmazásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta 
a Testület:  

174/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete a TEFÜSZ részére duplafülkés kisteherautó 
vásárlását támogatja.  

 
2) A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 

polgármestert, hogy 2.500.000,- Ft+Áfa összeg 
erejéig legjobb ár-érték arányban lévő duplafülkés 
kisteherautó vásárlására, és az ezzel összefüggő 
okiratok aláírására.  

Felelős: Somogyi Béla polgármester 
                  Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
     Határidő: 60 nap 



 8 

8. Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A szociális bizottság rendelkezik azzal a névsorral, akik 
szociálisan rászorultak és az ünnepek előtt utalványban szeretnék őket részesíteni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
 
 

175/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálisan hátrányos helyzetű családok részére 6.000.- 
Ft/család rendkívüli települési támogatást biztosít 
szociális utalvány formájában. A települési támogatásban 
100 család részesülhet. A támogatás megállapításánál 
előnyt jelent, ha az érintett rendszeres gyermekvédelmi 
támogatásban, vagy települési támogatásban részesül(t).  
A támogatásban részesülök et a Szociális és Jóléti 
Bizottság állapítja meg. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
támogatáshoz kapcsolódó 600.000 Ft-ot a 2016. évi 
költségvetés terhére vállalja. 
 
 Felelős: Szociális és Jóléti Bizottság Elnöke, 

 Somogyi Béla polgármester,  
               Szatmári Attila jegyző, 
   Pótiné Safranyik Anikó, mb. pü. vez.             
Határidő: 2016. december 23.  
 
 

9. HÉSZ módosítás szakhatósági állásfoglalások ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: A testületi ülés előterjesztésében azok a válaszok szerepelnek, 
amelyeket a bizottsági ülésen szóban előadott. A véleményeket a Testületnek el kell fogadni, 
majd amennyiben a főépítész jóváhagyja a módosítást, akkor év végén már a Testület is el 
tudja fogadni a végleges anyagot és a HÉSZ módosítás végrehajtható lesz.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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176/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség részterületeire Helyi Építési Szabályzat módosításra 
vonatkozóan, a partnerségi egyeztetés során, illetve az előzetes tájékoztatási, 
illetve a véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően -  a Képviselő-testület 
1. tudomásul veszi, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a 
tervezet alátámasztó munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti 
környezeti értékelés nem készült; 
2. tudomásul veszi, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel 
kapcsolatban a  Partnerektől  nem érkezett észrevétel, javaslat; 
3. úgy dönt, hogy a beérkezett véleményeket az azokra adott válaszok szerint és 
a "Véleményezési szakasz lezárásának előkészítése" c. dokumentációban 
rögzítetteknek megfelelően elfogadja; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről; 
5. tudomásul veszi, hogy a 4. pont szerinti dokumentálással és közzététellel a 
szóban forgó településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza 
lezárul; 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a "Véleményezési eljárásban megkeresett 
véleményezők véleményeinek összefoglalása" c. dokumentációban foglaltak 
szerint, és jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök 
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési 
szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok 
másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai 
véleményezésre az állami főépítésznek. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

10. ’56-os emlékmű Támogatási Szerződés megkötéséhez 
 szükséges felhatalmazás 

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

 
Somogyi Béla polgármester: Korábbi testületi döntés van arról, hogy a 10 millió forint 
önrészt vállalja az Önkormányzat az ’56-os emlékmű megvalósulásához, de még szükséges 
egy testületi határozat arról, hogy felhatalmazást kapjon a 10 millió forint önrész 
rendelkezési jogához.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a Testület:  
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177/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/2011. (III.16) számú rendeletének 66.§ (5) bekezdése 
alapján Somogyi Béla polgármesterre átruházza a 
mindenkori költségvetési rendelet tartaléka feletti 
rendelkezési jogot az 56-os Emlékbizottsághoz 
benyújtott KKETTKK-56P-0333 sz. pályázatban vállalt 
önrész (azaz 10.000.000 forint) erejéig. 
A Képviselő-testület meghatalmazza továbbá Somogyi 
Béla polgármestert, hogy a Támogatási Szerződést és a 
pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                    Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
     Határidő: 2016. november 18. 
 
 
 

11. Egyebek 
 

- Kerékpár-közlekedéssel kapcsolatban változás – Molnár Tibor 
 
 

Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a korábban javasolt Kossuth Lajos utcai 
kereszteződés kerékpárút forgalmi rendjének megváltoztatásával kapcsolatban történt, vagy 
fog-e történni változás? 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A pályázat miatt még egy év van a fenntartási 
időszakból, addig nem lehet változtatni a forgalmi renden, de már több embert 
megkérdeztek a változtatásról és nem tartják jónak a testület tervét. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Szakembereket kell megkérdezni a változtatásról és egyben felül kell 
vizsgálni a főbb kereszteződések közlekedési szabályait.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Több helyre kértek a lakosok gyalogátkelő-hely 
felfestést, amelyek lehetőségét felül kell vizsgálni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Amennyiben megváltoztatják az átkelés szabályait, felvetődik 
annak a lehetősége, hogy a kerékpárosok közül többen nem ismerik a KRESZ szabályait és 
nem fognak szabályosan közlekedni az útkereszteződésekben, amely ismét balesetekhez 
vezethet.  
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- Új utca közlekedése – Somogyi Béla 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az Új utcában lakók aláírást gyűjtötte, hogy az 
útfelújítást követően elhelyezett fekvőrendőrt szüntessék meg. A kihelyezését azok a lakók 
kérték, akik azon a szakaszon laknak, ahol leszűkül az út egyirányúra és az utat használó 
gépjárművezetők nem tartják be a sebességhatárt. Akik kérték, hogy helyezzék ki, azok nem 
írták alá a megszűntetést, hanem az utca azon lakói írták alá az ívet, akik az Alkotmány utca 
utáni szakaszon laknak és használják az utat. Ezt követően a Polgármester úr felolvasta a 
levelet, melyet 53 lakos írt alá. 
Amikor az utca aszfaltját építették, már akkor kérdéses volt, hogy milyen fekvőrendőrt 
építsenek. Több lehetőség volt, de ennél a magasabbnál döntöttek, éppen azért, hogy az 
autókat teljes lassításra bírják.  
A forgalom átrendeződött, a traktorosok és motorosok kikerülik a fekvőrendőrös 
utcaszakaszt, ők megváltoztatják az útvonalukat, de a teherautósok továbbra is kihajtanak az 
Új utcából teherforgalmat tiltó tábla ellenére.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Elmondja, hogy a levélből kiolvasható, hogy akik ott élnek az 
egyirányú utcaszakaszon, azoknak jó a fekvőrendőr megléte, akik csak használják, azok 
ellenzik.  
Nem támogatja a kérelmet, az indítványt benyújtók egy meglévő munkát kritizálnak, 
amellyel degradálják a képviselő-testület döntését.  
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint az utcaszakaszt használóknak tekintettel kell 
lennie azokra, akik érdekében ki lett helyezve a fekvőrendőr. Nem tartja célszerűnek a 
felszedését, mivel a balesetek megelőzése végett került oda.  
 
Molnár Tibor képviselő: Az a meglátása, hogy a sofőrök lehajtanak az útról azért, hogy 
legalább egyik kerékkel ne menjenek át a bukkanón, ezáltal széttapossák az útpadkát. Az a 
véleménye, hogy nincs szükség a fekvőrendőrre, hiszen az öt ingatlantulajdonos a véleménye 
megy szembe az utcát használókkal szemben. Nem ért egyet azok igényével, akik azon a szűk 
szakaszon laknak, mert akik betartják a sebességhatárt, azok nem veszélyeztetik az ott élők 
biztonságát és az ingatlanokról történő kihajtást.  
 
Somogyi Béla polgármester: Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy tudnak a legkevésbé 
rossz döntést hozni ebben az ügyben.  
Felszedjék, otthagyják, vagy tegyenek másikat, további pénz befektetésével? 
Véleménye szerint nem kell felszedni a fekvőrendőrt, mivel az utcában közlekedők nem 
tartják be a sebességhatárt, figyelembe kell venni azoknak a lakosoknak az igényét, akik az 
egyirányú, szűk utcarészen laknak és a gépjárművel való ki- és behajtást ezzel 
biztonságosabbá tehetik.  
Még egy megoldást tudna elképzelni a sebességhatár betartására, az pedig a felvillanó 
sebességet mutató tábla, amely a sebességhatárt túllépőket figyelmezteti a lassításra.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a fekvőrendőr 
meghagyásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen, 1 nem és 1 
tartózkodási szavazattal elfogadta a Testület:  
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178/2016. (11.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Új utcában elhelyezett 
fekvőrendőrt a közlekedés biztonsága érdekében 
továbbra is meghagyja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

     Határidő: azonnal 
 
 

- Nagy Zsolt korábbi területvásárlási szándéka – Nagy András Gábor 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Megkereste Nagy Zsolt, hogy mit döntött a testület a 
korábban beadott vételi szándékára, melyet a szennyvíztisztítóval szembeni területre 
nyújtott be.  
 
Somogyi Béla polgármester: A terület jogi állapota ugyanaz, mint korábban volt. Átbeszélték 
még az ülést követően, hogy mit kell tenni, kit kell megkeresni az intézkedéshez, mivel a 
testületi nincs döntéshelyzetben, a további intézkedés a leendő vevő feladata kell, hogy 
legyen. 
Nem érti, miért az Önkormányzattól várja a megoldást, amikor információt adott részére a 
további lépésekről.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
        
 
Somogyi Béla       Szatmári Attila 
polgármester           jegyző 


