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JEGYZŐKÖNYV
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat
2016. április 14-i soros ülésén
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme
Jelen vannak: Somogyi Béla - polgármester
Nagy András Gábor - alpolgármester,
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi 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
Vad Tibor – Tűzoltóparancsnok
Kocsis István – Rendőrkapitány

NAPIREND ELŐTT
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent
Vendégeket és Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9
megválasztott tagjából 8 fő jelen van. Józsa László jelezte távolmaradását az ülésről.
A Polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a napirendekhez,
vagy szeretne-e valaki új napirendet tárgyalni.
Rácz Zsolt az Egyebekben szeretne a településfejlesztési energiaterv elkészítéséről beszélni,
Molnár Tibor a közvilágításról, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó a hulladékszállítás változásáról
szeretne érdeklődni.
Ezt követően a Polgármester úr a napirendi pontok elfogadását szavazásra bocsátja és
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az
alábbiak szerint:

1. Dabas Város Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
2. Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
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3. 2015. évi belső ellenőri beszámoló
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
5. Közterület elnevezése (CZANIK ÜRBŐ)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
6. Belterületbe csatolási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
7. Vodafone adótorony bérleti díjcsökkentési kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
8. 365 hrsz.-ú önkormányzati út rendezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
9. Kedvezményes telekvásárlási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
10. Beszámoló a Generáli Alapkezelőnél elhelyezett portfolió értékéről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
11. A Napköziotthonos óvoda pedagógusainak 2016- 2021 közötti időszakra vonatkozó
továbbképzési programja és a 2016/2017. nevelési év beiskolázási terve
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
12. Javaslattétel az '56-os emlékmű helyszínének kijelölésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
13. Gyermeknapi programtervezet
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
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14. Bessenyei György Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előadó: Szatmári Attila jegyző
15. Ágvágó motorosfűrész vásárlása
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
16. Döntéshozatal pályázatok benyújtásáról –Bölcsőde – Kerékpárút – Hivatal felújítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
17. 2015 évi beszámoló beterjesztése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
18. Egyebek
- Piac helyszíne
- Település-fejlesztési energiaterv elkészítése – Rácz Zsolt
- Közvilágítás – Molnár Tibor
- Hulladékszállítás változása – Szatmáriné dr. Drahos Ildikó

Napirend tárgyalása
1. Dabas Város Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Kocsis István kapitányságvezető: Az elmúlt év adataiból látható, hogy nem volt könnyű évük,
ami a migrációs helyzetnek tudható. A migráció mellett nem csökkent a bűncselekmények
száma és a balesetszámok is növekedtek. A településeken rendszeresen jelen vannak,
akciókat hajtanak végre és 2016-ban megpróbálnak eredményesebbek lenni.
Megköszöni a korrekt munkakapcsolatot a rendőrség és az önkormányzat között, bízik
benne, hogy ez a jövőben is megmarad.
Rácz Zsolt képviselő: Pozitív a vélemény a rendőri jelenléttel és az intézkedésekkel
kapcsolatban, melyet a településen biztosít a rendőrség. Jó a kapcsolat a Körzeti
Megbízottak és a Dabas Járási Rendőrkapitánysággal egyaránt, bízik benne, hogy ez a
jövőben is megmarad. Tudomása szerint a településen kihelyezett kamerák is sokat
segítettek a rendőrség munkájában.
Kocsis István kapitányságvezető: Igen, ez így van, a kamerák segítségével sikerült egy olyan
személyt elkapni, aki 100 esetben követett el vagyon elleni bűncselekményt.
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Szabó Gábor László képviselő: Csökken-e valamennyire a látencia, - az ismeretlen elkövetők
száma?
Kocsis István kapitányságvezető: Objektív adatot nem tud adni a kérdésre, de felhívják az
állampolgárok figyelmét, hogy bizalommal forduljanak a rendőrséghez akkor is, ha nincs
konkrét ügy. Több olyan esetet derítettek fel úgy, ahol bemutatásra került a helyszín és más
településen ismernek rá az elkövetőre, majd utólag sikerült felderíteni az ügyet.
Somogyi Béla polgármester: Bugyi településen is volt enyhe bűncselekmény, mely esetben a
sértett nem tett feljelentést, de az Önkormányzat értesítette a rendőrséget, így sok
információra tett szert a rendőrség.
Megköszöni a közös munkát és hozzáteszi, hogy nem csak ez elmúlt év eredménye jó, hanem
a több éves munka eredménye lehet ami a szép eredményeket hozta, de ezeket az
eredményeket nehezebb megtartani, mint létrehozni.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
41/2016.(04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Dabas Város Rendőrkapitányság 2015. évi
beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

2. Dabas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évi beszámolója
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Vad Tibor tűzoltóparancsnok: Elmondható, hogy a területük ugyanakkora maradt és a
lakosságszám sem változott. A szabadtüzek száma 16 %-kal csökkent és nagy tüzek sem
voltak, ez az eredmény az ellenőrzéseknek, a jó szabályozásnak és a szankciók
alkalmazásának is köszönhető. Sajnos két komoly baleset volt a településen. Az
autóállományaik korát tekintve egyre nehezebb helyzetben vannak, mivel azok 17-18
évesek, a fenntartásuk egyre többe kerül, de a költségvetésük egyre csökken. Ami pozitívum,
a létszámuk megmaradt a korábbiaknak megfelelően.
Rácz Zsolt képviselő: Hogyan érinti a munkájukat az, hogy csatlakoztak a
katasztrófavédelemhez?
Tudomása szerint Délegyházán és Szigetszentmiklóson önkéntes tűzoltó egyesület alakult.
Hogyan működik együtt az Egyesület és a Parancsnokság?
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Vad Tibor Tűzoltóparancsnok: Azzal, hogy csatlakoztak a Katasztrófavédelemhez, ez sem a
beavatkozások módozatait, sem a jogszabályi intézkedéseket, sem a területüket nem érinti.
Az önkéntes Egyesület és a Parancsnokság közös munkája úgy történik, hogy megállapodást
kötöttek egymás között és a beavatkozási területükön egy-egy esetkor kivonulnak a területre
és együtt dolgoznak. Ebben az évben Gyálon már volt példa közös munkára, amit jónak
értékel.
Csizmadi László képviselő: Milyen korosztályú személyek lépnek be önkéntes tűzoltónak?
Vad Tibor Tűzoltóparancsnok: Fiatal és idősebb korú egyaránt vállalja az önkéntes munkát.
Somogyi Béla polgármester: Ki biztosítja számukra a tárgyi feltételeket?
Vad Tibor Tűzoltóparancsnok: A tárgyi eszközökhöz általában pályázatokon jutnak hozzá, de
az állami támogatás összege is magasabb, mint az állami tűzoltóknak.
Negatív dologként értékeli, hogy az állami tűzoltóknak nincs lehetőségük pályázatokon részt
venni.
Bálintné Balogh Mária képviselő: Megköszöni a katasztrófavédelmi versenyhez nyújtott
segítségét a dabasi tűzoltóknak, amely segítségével eredményesen részt tudtak venni a
versenyen.
Somogyi Béla polgármester: Megköszöni a beszámoló elkészítését és az ülésen történő
megjelenést, további sikereket kíván a munkájukhoz.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
42/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete Dabas Város Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

3. 2015. évi belső ellenőri beszámoló
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hozzászólás 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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43/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli
Szolgáltató Kft. 2015. évi belső ellenőrzési beszámolóját
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a
két ülés között végzett munkáról
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:
- A katasztrófavédelmen belül önkéntes csoport alakult, melyhez kapcsolódott egy
rendszerbeállító gyakorlat.
- Folyik az ITS összeállítása, melyhez több interjút is adott, célja az információk
átadása, amit a szervezők által megrendezett megbeszéléseken kaptak.
- Sokat foglalkoztak a Sportcsarnok közbeszerzésével, jövő héten jelenik meg a
közbeszerzési kiírás, majd ezt követi a kivitelező kiválasztása.
- Felső-Homok-Hátság-Vidékfejlsztési Egyesületi ülés volt Dabason, melyet
követően elmondható, hogy komoly működési gondokkal küzdenek.
Meghosszabbították a működési időszakot 2016. júniusig, de nincs működési
forrás, a munkát elvégezték, az anyagot leadták, pályázatok kiírására egyelőre
nem lehet számítani.
- Erdőkertesen járt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
szervezésében egy konferencián, ahol részletesen szó volt a köznevelési
kerekasztal munkájáról, a gyermekétkeztetés problémájáról, a köztisztviselők
fizetésemeléséről, a kistelepülések polgármestereinek fizetéséről, a fizetések
emelésének lehetőségéről, továbbá a települési adók bevezetésével kapcsolatban
tartottak előadást. Szó volt róla, hogy a központi szoftver bevezetésével
kapcsolatban minden önkormányzat érintett. 2018-ra aktuális lesz az ASP
rendszer bevezetése, amely a települési önkormányzatok gazdálkodását egy
központi rendszerben alkalmazza.
- Helyszíni bejárás volt a Sportcsarnok parkolójával kapcsolatban.
- A kerékpár-út engedélyezési eljárása kapcsán is helyszíni bejáráson vettek részt.
- Dabason járt a Wellis Magyarország Kft. bemutatóján, akik hydro-masszázs
kádakat gyártanak, 32 országba szállítanak és munkatársakat keresnek a céghez.
Jelenleg 350 fővel dolgoznak, de ezt a létszámot meg szeretnék duplázni.
- Katasztrófavédelmi verseny volt Hernádon, ahova díjakat vittek a versenyzőknek.
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Megbeszélése volt a DAKÖV Kft. vezetőjével, hogy a bérleti díj terhére több
DAKÖV-öt érintő munkát végezzenek el a településen, mint pl. a volt csobogót
alakítsák át ivó-kúttá, amihez a kútfej már több éve rendelkezésére áll az
Önkormányzatnak. Továbbá a Szőlő utca végében három utcát lássanak el vízzelés csatornával, a Béke közben tegyék le a csatornavezetéket, hogy azt a
későbbiekben lehessen aszfaltozni. A piac ideiglenes helyét lássák el vízzel és
csatornával, az óvodában a szennyvízátemelőben a szivattyút cseréljék ki
nagyobb teljesítményűre.
Tanácsot kért, hogy az elkerülő út II. szakaszának ügyében milyen irányba
menjenek tovább, mert még nincs kapcsolat a NIF-fel.

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik a Szőlő utca – Teleki utca által bezárt telkek ügye jelenleg
hol áll?
Somogyi Béla polgármester: Elmondja, hogy az elmúlt időszakban megtorpantak az
intézkedésben, mivel a szervezéskor Császár Ferenc nem írta alá a telekmegosztási terveket,
majd az elmúlt két év vizes időszakasza után megijedtek a belvízhelyzettől. A telekalakítás
kezdetekor az elképzelés az volt, hogy vízgyűjtő tavat terveznek, ami hasznosabb lett volna,
mint az árkos szikkasztás, a tulajdonosok azt nem fogadták el, így mégis az árkos lesz
megvalósítva, ami a mély területnek nem kedvező. A tulajdonosok megkeresése az elmúlt
időszakban nem történt meg, az eltelt években több tulajdonjogváltás történt, mert az
idősebbek közül többen elhunytak, a leszármazottaik felkeresése sok időt vesz igénybe.
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik a Kossuth utca 17. szám alatti ingatlan felújítása,
átalakítása hogy áll?
Somogyi Béla polgármester: Határidőre megtörtént a munkálatok elvégzése, a műszaki
átadás és a számla kiegyenlítése szintén megtörtént, de vannak még javításra irányuló
pótigények, mint a beton kijavítása, a riasztórendszer billentyűzetének fémborítással történő
beburkolása, vagy az ajtók átfestése a gyengénlátók miatt.
Molnár Tibor képviselő: Mit lehet tudni a bölcsőde pályázatról?
Somogyi Béla polgármester: Április 11-én megnyílt a pályázat, konzorciumra kellett lépni a
Pest Megyei Nonprofit Kft.-vel, szakértőket kellett bevonni, jövő héten lesz ezzel
kapcsolatban értekezlet. Az engedély még nincs meg a katasztrófavédelem hiánypótlása
miatt. Jövő héten már várják az építéshatóság engedélyét. A pályázat május végéig nyitva
lesz, de az Önkormányzat még a megnyitás elején be tudja adni.

További hozzászólás 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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44/2016.(04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról-,
valamint a két ülés között munkáról szóló polgármesteri
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

5. Közterület elnevezése (CZANIK ÜRBŐ)
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Az Ürbőpusztai terület Belterületbe vonása miatt javasolták a
Czanik nevet, de a bizottság javaslata alapján az utónevet is szükséges megjelölni, így
Czanik Pál utcanévre változik a közterület.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

45/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a közterületeket és
ingatlanokat az alábbi címmel látja el:
hrsz.

megnevezés

4110
4111
4112
4113

lakóház, udvar és gazdasági épület
lakóház, udvar és gazdasági épület
lakóház, udvar és gazdasági épület
lakóház, udvar és gazdasági épület (2
db)
lakóház és udvar
beépítetlen terület
lakóház (2 db), gazdasági épület és
udvar
lakóház, üzlet és gazdasági épület
lakóház, udvar és gazdasági épület
lakóház (2 db) és udvar
lakóház, udvar és gazdasági épület (2
db)
lakóház, udvar és gazdasági épület (2

4114
4115
4116
4108
4107
4103
4101
4102
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közterületi
elnevezés
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca

Házszám

Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca

5
6
7

Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca

8
9
10
11

Czanik Pál utca
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1
2
3
4

4104
4105
4109
4106

db)
beépítetlen terület
beépítetlen terület
közterület, játszótér, gazdasági
épület, út
közterület

Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
Czanik Pál utca
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-

Czanik Pál utca

-

A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári Attila jegyzőt, hogy a címváltozás átvezetésében
az intézkedést megtegye.
Felelős: Szatmári Attila jegyző
Határidő: 15 nap

6. Belterületbe csatolási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Ez a terület már ki volt jelölve korábban is belterületbe
csatolásra, de a tulajdonosok célja nem volt rögzítve.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

46/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
szabályozási tervének megfelelően a bugyi 01207/42 hrsz.-ú
3968 m2 nagyságú 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
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7. Vodafone adótorony bérleti díjcsökkentési kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Bérleti díjcsökkentést kért a Vodafone, de a bizottság javaslata
az volt, hogy utasítsák vissza a kérelmüket, mivel úgy sem tudják megszüntetni vagy gyorsan
átépíteni másik helyre.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
47/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
Vodafone Magyarország Zrt. Bugyi 1401-0-A sz.
bázisállomás bérleti díjáról szóló döntését, „a bérleti díj
a továbbiakban évi 1.000.000 Ft (azaz Egymillió forint)
az infláció végleges kiiktatása mellett.”
nem fogadja el
és a jelenlegi szerződésben foglalt feltételeket továbbra
is fenntartja.
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vodafone
Magyarország Zrt. által felé a fenti tartalmú
nyilatkozatot aláírja.
Határidő:
2016. május 31.
Felelős:
Somogyi Béla polgármester

8. 365 hrsz.-ú önkormányzati út rendezése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy párhuzamosan két út vezet a 370/3 hrsz.ú
ingatlanhoz, melyből a hozzá közelebb eső út önkormányzati, a másik állami tulajdonban
van. A tulajdonos az önkormányzati útnak még régen beépítette az egyik felét, kb. 450m2
területet, amiről volt is tudomása, itt az ideje, hogy a problémát rendeznie kell, a
telekhatárokat ki kell igazítani. A területet az Önkormányzat felkínálja 300Ft/ m2 áron
értékesítésre, de változást át kell vezetni, melynek költségét a vállalkozónak kell rendezni.
Szatmári Attila jegyző: A telekalakítás költsége nem függ a nagyságtól, a bejegyzés díját
helyrajzi számonként kell fizetni, továbbá a földmérésnek is díja van, de az ügyvédi költségek
is kb. 100-150 ezer Ft költséget jelentenek a vevőnek. Az utat telekvég áron értékesítik, ez
300 Ft/m2-es összeget jelent (korábbi testületi döntés alapján).
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:

48/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy a mellékelt
vázrajz alapján a 367 és 368 hrsz-ú önkormányzati
temető, valamint a 370/3 hrsz-ú magántulajdonban
lévő telephely jogi határa a - 365 hrsz-ú
önkormányzati út- túlhasználattal érintett része a
kerítés határvonalra kerüljön áthelyezésre.
2) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete Szabó István Dezső Bugyi Sport u 7. lakos
tulajdonát képező a 370/3 hrsz-ú ingatlantulajdonos
által 365 hrsz-ú területből elkerített 450 m2
területet 300,-Ft/m+áfa vételáron javasolja eladni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy folytasson egyeztetéseket a tulajdonossal a
telephellyel érintett terület jogi rendezésére
Felelős: Somogyi Béla
Határidő: 30 nap

9. Kedvezményes telekvásárlási kérelem
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a kérelem arra irányul, hogy a telek mély
fekvésű terület, amit termőfölddel fel kell tölteni, így az költséggel jár.
Ez a mély fekvés részben abból adódik, hogy a szomszédos telkek is fel lettek töltve. A
bizottság úgy gondolja, amennyiben az Önkormányzat elvégezteti a feltöltést, akkor a
jövőben minden vevő igényelni fogja, hogy az Önkormányzat végezze el ezt a munkát.
Érdeklődött az OBO Bettermann cégnél, ahol elmondták, hogy van feltöltésre alkalmas
földjük, odaadják, csak a szállítási költséget kell rendezni.
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a bizottság döntése
alapján a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodási
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
49/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
Szatmári Emese 2103/50 hrsz.-ú 1168 m2 területű
önkormányzati tulajdonú építési telekre vonatkozó vételi
ajánlatot megtárgyalta.
2) A kérelmezőnek a terület útburkolati és a szomszédos
telkek szintjéhez viszonyított feltöltését saját költségen
kell elvégeztetni.
3) A Képviselő-testület a 2103/50 hrsz-ú építési telket az
önkormányzati tulajdonú építési telkek értékesítéséről
23/2005 (IX.09.) számú rendeletben foglalt feltételekkel és
a kedvezményes 2.700,-Ft/m2+áfa vételárral azaz
3.153.600,Ft +áfa vételárral értékesíti.
4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a fenti jogügylettel kapcsolatos okiratokat aláírja.

Felelős: Somogyi Béla
Határidő: 30 nap

10. Beszámoló a Generáli Alapkezelőnél elhelyezett portfolió értékéről
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Bizonyos időnként az alapkezelő beszámol az elhelyezett pénz
portfolió értékéről, ezt tekintheti meg a Testület a feltöltött anyagban.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
50/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi
Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Generali
Alapkezelőnél elhelyezett portfolióról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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11. A Napköziotthonos óvoda pedagógusainak 2016- 2021 közötti
időszakra vonatkozó továbbképzési programja és a 2016/2017. nevelési
év beiskolázási terve
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
óvodapedagógusok továbbképzési programját és a beiskolázási tervét. Erre azért is van
szükség, hogy a képzési költségeket a Testület megismerje és minél nagyobb mértékben
támogatni tudja a pedagógusokat.
Mit jelent az, hogy maximum 80 %-ban támogatható a képzés akkor, ha köznevelési célú
intézményben folyik.
Bodnár Sándorné óvodavezető: Megköszöni az Önkormányzat segítségét, amivel az
óvodapedagógusok képzését támogatják.
A 80 %-os támogatás csak az akkreditált képzéshez adható, melyet a fenntartó fizet, a 20 %
képzés összege önköltséges, amelyet a fenntartó átvállalhat, amennyiben beépíti a
költségvetésébe.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
51/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Napköziotthonos óvoda pedagógusainak
2016-2021 közötti időszakra vonatkozó továbbképzési
programját és a 2016/2017. nevelési év beiskolázási
tervét elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

12. Javaslattétel az '56-os emlékmű helyszínének kijelölésére
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta az ’56-os emlékmű helyszínének
lehetőségét és a „Paprikagödör” helyszínét javasolja. Véleménye szerint figyelembe kell
venni, hogy a pályázat a „büszkeségpont” nevet viseli. Ha megnézik a kulák üldözöttek
szobrát, vagy a Trianoni emlékművet, akkor ez a helyszín nem kapcsoltható össze az ’56-os
emlékművel.
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Nagy András Gábor alpolgármester: Sajnálatos, eseménye volt az országnak Trianon, viszont
büszkék lehetnek az ’56-os eseményekre, így véleménye szerint ez az emlékmű is megfér
mellette.
Szabó Gábor László képviselő: Bak Károlyné bizottsági tag felhívta és kérte, hogy tolmácsolja
a véleményét, mely alapján a „Paprikagödör” helyszíne a legrosszabb választás az
emlékműnek. A hely adottságaiból kifolyólag nem tartja ott megfelelőnek az emlékmű
helyét.
A bizottsági ülésen kielemezték az összes helyszínt és elmondták az érveket és ellenérveket a
lehetséges emlékműhelyre vonatkozóan. Elhangzott több álláspont, többek között, hogy a
leendő Sportcsarnok bejárata mellett is el lehetne helyezni emléktáblát, továbbá azt is
szeretnék, hogy a fő térre már ne tegyenek emlékművet, a Március 15-e téren egy szerény
léptékű emlékmű férne el, továbbá a főtérre már nem szeretnének újabb szobrot, vagy
emlékművet elhelyezni. Ezekkel a feltételekkel már eléggé leszűkült a helyszín
kiválasztásának lehetősége.
A pályázatot 2017. április 30-ig lehet beadni, addig számos dolgot át lehet gondolni.
Somogyi Béla polgármester: Az emlékmű pályázati lehetőségéről már akkor is tudtak,
amikor még meg sem jelent a pályázat. Olvasta, hogy a bizottság Janzer Frigyes szobrászt
javasolja felkérni a tervek elkészítésére, de Katona József szobrász is bejelentkezett a tervek
és az emlékmű elkészítéséhez, aki segítene a pályázat megírásában is, de ehhez előbb az
Önkormányzatnak a helyet kell kiválasztani, mivel a Testület ismeri legjobban a települést.
Rácz Zsolt képviselő: A felsorolt alternatívák közül a főteret tudná leginkább elképzelni az
’56-os emlékmű helyszínének.
Nagy András Gábor alpolgármester: A „Paprikagödör” parkosításához szép, kidolgozott terv
készült, ezért is javasolták ezt a helyszínt az emlékmű helyének. A főteret nem tartja olyan
nyugodt parknak, ahova le lehet ülni és megemlékezni.
Szabó Gábor László képviselő: Lehetne csak tematikus Trianoni emlékparkot is kialakítani a
„Paprikagödörnek”.
Somogyi Béla polgármester: Inkább a főtéren tudja elképzelni az emlékművet.
Véleménye szerint el kell halasztani a döntést, azt vissza kell adni a bizottságnak
átgondolásra.
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés
elhalasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
52/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az ’56-os emlékmű helyszínéről
szóló napirend levételre kerül, arról a soron következő
ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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13. Gyermeknapi programtervezet
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Kulturális Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Többször előfordult, hogy nem került a gazdasági bizottság elé
olyan napirend, amelynek pénzügyet érintő vonzata is van, de az nem került tárgyalásra, ez
esetben is így történt, ezért úgy gondolja, hogy a pénzügyi részt érintően a Gazdasági
Bizottság tárgyalását követően döntsenek. A Kulturális Bizottság elvi támogatást adott a
programtervezethez, de még nincs hozzá pénz. Ezért ebben az esetben is azt javasolja, hogy
tegyék át a május havi ülésre a gyermeknapi programtervezethez járó költségvetést.
Szabó Gábor László képviselő: A bizottsági ülésen ez a pénzügyet érintő felvetés elhangzott,
de azért javasolták elfogadásra, mert a gyerekeket nem szerették volna azzal büntetni, hogy
a mulasztás miatt a műsort ne tudják megszervezni a Művelődési ház dolgozói.
További vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés
elhalasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen és 1 nem
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
53/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a 2016. évi gyermeknapi
programsorozatról és annak költségeiről a következő
ülésen dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

14. Bessenyei György Művelődési Ház alapító okiratának módosítása
Előadó: Szatmári Attila jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Szatmári Attila jegyző: Kormányzati funkcióbővítést jelent a módosítás, amit a jövőben a
költségvetésben használni szükséges, hogy a jövőbeni ellenőrzések során megfeleljenek a
követelményeknek és a normatíváknál ne okozzon problémát.
Rácz Zsolt képviselő: Ez a módosítás a Művelődési ház tevékenysége során olyan funkciókét
jelenik meg amely a költségvetésében új sorban plusz vagy mínusz állami támogatás, vagy
esetleg elkülönített összegként?
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezető: Pluszban nem jelenik meg, ennek a
módosításnak a lényege, hogy a könyvtárban a könyvek és folyóiratok beszerzését ezen a
kormányzati funkción kell nyilvántartani, ez csak kormányzati funkción belüli átsorolást
jelent.
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További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
54/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bessenyei György Művelődési Ház és
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a határozat
mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedést tegye meg.
Felelős: Somogyi Béla polgármester, Szatmári Attila
jegyző
Határidő: 2016. április 20.

1. melléklet

Módosító okirat
A Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bugyi Nagyközség Önkormányzata által
2012. április 12. napján kiadott és 2014. március 26. napján Kormányzati funkciókkal
kiegészített alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a
alapján – a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 2. mellékletére és az 54/2016. (IV.14.) sz.
KT. határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. ..............................................................................................................................
A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat 5. pontjához kiadott alapító okirat
kiegészítésben szereplő – mely az új okirat 4.4 pontja alatt szerepel - „A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása”
rész helyébe az alábbi szöveg lép:
4.4 ......................................................................................................................... A
költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

082044

Könyvtári szolgáltatások

3

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

17

2. A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat – gazdálkodási besorolásról
rendelkező – 9. pontja elhagyásra kerül.
3. A 2012. április 12. napján kiadott Alapító Okirat – a feladat ellátását szolgáló
vagyonról rendelkező – 13. pontja elhagyásra kerül.
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

15. Ágvágó motoros fűrész vásárlása
Előadó: Nagy András Gábor alpolgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva

Nagy András Gábor alpolgármester: Szükségessé vált a fák gallyazása, mert több helyen
elérik az elektromos vezetéket a faágak. Ezt a munkát a 3-4 méteres karú fűrésszel próbálják
elvégezni a földről, ezért árajánlatot kért motoros fűrészvásárlásra.
A bizottság megtárgyalta az ágvágó fűrészről szóló napirendet és a STHIL HT 13-es ágnyeső
megvásárlását támogatja.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
55/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat TEFÜSZ intézménye részére 246.900 Ft-ot
jóváhagy tárgyi eszköz –STHIL HT 131 ágnyesőbeszerzésére, és egyben felhatalmazza Somogyi Béla
polgármestert a tárgyi eszköz beszerzésének
elrendelésével kapcsolatosan.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

16. Döntéshozatal pályázatok benyújtásáról –Bölcsőde – Kerékpárút –
Hivatal felújítása
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva
Somogyi Béla polgármester: Korábban már tárgyaltak a Bölcsődeépítés lehetőségéről, de
eddig csak elvi döntés született, a mai ülésen határozat formájában is dönteni szükséges a
pályázat benyújtásáról. Először a benyújtásról, majd a pályázattal kapcsolatos szerződés
aláírósáról, végül a konzorciumban történő megvalósításról kell meghozni a határozatot.
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Vélemény, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
56/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a
„Kisgyermeket
nevelő
szülők
munkavállalási
aktivitásának
növelése”
című
VEKOP-6.1.1-15
azonosítószámú pályázaton indul.
Projekt címe: Bölcsőde létesítése Bugyi Nagyközségben
Projekt megvalósításának helyszíne: 2347 Bugyi,
Széchenyi tér 1. Hrsz: 1280
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerződés aláírásáról szóló határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

57/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza
Somogyi Béla polgármestert a „Kisgyermeket nevelő
szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című
VEKOP-6.1.1-15 azonosítószámú pályázattal kapcsolatos
szerződések aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat konzorciumban történő megvalósításáról
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az
alábbi határozatot hozta:
58/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a
„Kisgyermeket
nevelő
szülők
munkavállalási
aktivitásának
növelése”
című
VEKOP-6.1.1-15
azonosítószámú pályázatot konzorciumban valósítja
meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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A szavazást követően Nagy András Gábor alpolgármester távozott az ülésteremből, így a
Testület létszáma 7 főre változott.

- Hivatal felújítására pályázat
Somogyi Béla polgármester: Ki kell választani a pályázatírót, közbeszerzési tanácsadásra
megkérték az árajánlatot, ahol Berta Ferenc az auditor. El kellett dönteni, hogy mi
támogatható az elképzelésekből. Az elképzelésekből mindent nem tudnak megvalósítani,
mert megtudták, hogy a faszerkezetet nem támogatják, csak a héjazatot. A pályázat
benyújtási határidejét elhalasztották 24-ére.
Amennyiben kötelező napelemeket beépíteni, azaz energiahatékonysági elemeket, akkor
nem éri meg indulni a pályázaton. A külső hőszigetelést, a födém, homlokzat és héjazat
javítása támogatott. Ebbe még egy kazáncserét kívánnak beletenni, mert az is elromlott.
Ezen pályázaton belül kívánnak indulni a Beleznay iskola tetőhéjazatának teljes felújítására. A
támogatási arány 75 %-os, és 50 millió forintra lehet pályázni.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázaton indulásról szóló
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi
határozatot hozta:
59/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a VP6-7.4.1.1-16 kódjelű, ”Településképet meghatározó
épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
tárgyú pályázati felhívás 2. célterületére pályázaton
indul.
Projekt címe: „Bugyi Nagyközség Önkormányzat
településképet meghatározó hivatali épületének
energetikai rekonstrukciója”
Projekt megvalósításának helyszíne: 2347 Bugyi,
Beleznay tér 1. Hrsz: 509/1
Támogatási összeg: 49.500.000 Ft. A pályázathoz
biztosított önerő 16.500.000 Ft. A projekt összértéke
66.000.000 Ft.
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a pályázathoz
szükséges önerőt a költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a szerződés aláírásáról szóló határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
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60/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza
Somogyi Béla polgármestert a VP-6-7.4.1.1-16 kódjelű,
”Településképet
meghatározó
épületek
külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítés” tárgyú pályázattal
kapcsolatos szerződések aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

Nagy András Gábor alpolgármester visszatért az ülésterembe, így a Testület létszáma
ismét 8 fő.

- Kerékpár-út építésre pályázat
Somogyi Béla polgármester: Új terv készült az Arany János utca kerékpár-út építéséhez a
Március 15-e tér és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszra, melyet a temetőig szeretnének
megépíteni. A pályázatot 50 millió felett kell beadni. Árajánlat még nincsen, de figyelembe
vették a másik két szakaszt, amely korábban már megépült, abból megállapítható, hogy a
rövidebbre tervezett útszakasszal nem érik el az 50 milliós határt, így az a célját sem éri el.
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A pályázat lényege, hogy településrészeket
összekötő kerékpárút, vagy forgalmas közlekedést érintő kerékpárút megépítését
támogatják. Amennyiben csak a Bajcsy utca sarkáig vezet a kerékpárút, annak nem lenne
célja.
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy nem gondolkodtak-e abban, hogy az Arany
János utcától a Rádai utcán át a Forster kastélyig építtetik meg a kerékpár-utat? Egyébként is
rossz állapotban lévő járdák vannak azon a szakaszon.
Somogyi Béla polgármester: Természetesen ezen is gondolkodtak, de annak költségei
elérhetik a 100 milliós költséget, amivel a nagy pályázatok közé kerülnek be és ott nem lesz
lehetősége a településnek nyerni.
Természetesen meg lehet terveztetni, és azzal a szakasszal az őszi fordulón indulni.

További hozzászólás 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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61/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” c.
VEKOP-5.3.2-15 azonosítószámú pályázaton indul.
Projekt címe: Bugyi Nagyközségben gyalog- és
kerékpárút létesítése
Projekt megvalósításának helyszíne: 2347 Bugyi, Arany J.
utca (Bajcsy Zs. u. – Kossuth L. u. közötti szakasz) Hrsz.
561;
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

A Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázaton indulásról szóló határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
62/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza
Somogyi Béla polgármestert a (Bajcsy Zs. u. – Kossuth L.
u. közötti szakasz) Hrsz. 561;
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” c.
VEKOP-5.3.2-15 azonosítószámú pályázaton indul.
Projekt címe: Bugyi Nagyközségben gyalog- és
kerékpárút létesítése
.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a konzorciumról szóló határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:

63/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt, hogy a
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” c.
VEKOP-5.3.2-15
azonosítószámú
pályázatot
konzorciumban valósítja meg.
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a Rádai utcai kerékpár-út tervezésről szóló határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot
hozta:
64/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület
úgy dönt, hogy a Kerékpár-út tervezéséhez a Rádai
utcától a Forster kastélyig terjedő szakaszra árajánlatot
kér a GÁ-LA ’88 Egészségügyi, Marketing és Mérnöki
Közkereseti Társaságtól (1037 Budapest, Folyondár u.
13/B.).
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester

- Szemléletformáló pályázat
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy szemléletformáló programsorozatra lehet
pályázni 5 és 20 millió forint között, attól függően, hogy mennyi résztvevője lenne a
programnak. Véleménye szerint ezt is konzorciumban lenne célszerű megvalósítani, melyhez
Apaj község polgármestere már megkereste az Önkormányzatot. Az energiahatékonyság,
megújuló energia és környezetvédelem kapcsán volna lehetőség programokat szervezni. A
részletek kidolgozása után újra a Testület elé kerül a napirend.
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
65/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
1.
Bugyi Nagyközség Önkormányzata úgy dönt,
hogy „Az energiatudatos gondolkodást és életmódot
elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás
megvalósítására” a KEHOP-5.4.1 azonosító számú
pályázaton indul.
A pályázat maximális összértéke: 20.000.000 Ft.
2.
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felkéri
Somogyi Béla polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy
milyen
feltételekkel
tudunk
Apaj
Község
Önkormányzatával közös pályázatot benyújtani.
Amennyiben a közös pályázatot eredményesebb,
kedvezőbb feltételekkel tudjuk benyújtani, mint
önállóan, úgy felhatalmazza a konzorciumi szerződés
megkötésére.
3.
Bugyi Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza
Somogyi Béla polgármestert a pályázattal kapcsolatos
szerződések aláírására
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Somogyi Béla polgármester
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17. 2015 évi beszámoló beterjesztése
Előadó: Somogyi Béla polgármester
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság
Somogyi Béla polgármester: A bizottság nem javasolja a 2015. évi beszámolót elfogadásra,
azt visszautalja a május havi gazdasági bizottsági ülésre, majd ezt követően kívánják
elfogadni.
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta:
66/2016. (04.14.) sz. K.t. határozat:
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót nem
fogadja el, azt visszaadja kidolgozásra és a május havi
soros Testületi ülésen újratárgyalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Somogyi Béla polgármester

18.Egyebek
- Piac helyszíne

Nagy András Gábor alpolgármester: Pintér Ildikó nevében és megbízásából megkeresték az
árusok és a vásárlók és kérték, hogy a korábbi döntésüket változtassa meg a Testület, és ne
helyezzék ki a piacot a Teleki utca - Új utca kereszteződéséhez. Helyette a Művelődési ház
mögötti füves területet javasolják.
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint az árusok és a vevők egyaránt megijedtek
a változtatástól, de az új helyet is meg fogják szokni mind a vevők, mind az eladók.
Véleménye szerint sem a vásárlókat, sem az árusokat nem fogja kár érni az új hely miatt. A
Testületnek ki kell tartani a korábban megjelölt hely mellett.
Rácz Zsolt képviselő: A Művelődési ház mögötti részen nincs hely a parkoláshoz. Az
mindenképp kicsi lenne, a területet pedig át kell adni a Sportcsarnok építkezéshez.
Nagy András Gábor alpolgármester: A lakótelepi lakosok örülnek az új helynek, nekik közel
lesz. Véleménye szerint, azoknak az időseknek okoz gondot a lakótelep helyszíne, akik a
település másik végén laknak és gyalog közlekednek.
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Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Akik eddig is autóval mentek, azok ezután is el
fognak menni a piacra, nem okoz problémát a helyváltoztatás. Az árusok félnek az új helytől.

Somogyi Béla polgármester: A lakosok azt szeretnék, ha minden a központban legyen, de
azért maradna szabad terület is. Ezt nem lehet megvalósítani, fel kell vállalni a döntést és a
korábbinak megfelelően az Új utca – Teleki utcát megjelölni az ideiglenes piac helyének.

- Település-fejlesztési energiaterv elkészítése – Rácz Zsolt
Rácz Zsolt képviselő: Pályázat fog megjelenni, ami a közintézmények és középületek energia
gazdálkodására fog irányulni, amihez szükség lesz a település-fejlesztési energetikai
akciótervére. Közvilágítás korszerűsítésre, napkollektorokra lehet pályázni. Tudomása szerint
vannak olyan cégek, akik ilyen tervet készítenek. Véleménye szerint érdemes lenne
elkészíttetni ezt a tervet a jövőbeni energetikai pályázatokhoz.
Csizmadi László képviselő: Annál a cégnél, ahol dolgozik, most folyik egy hasonló projekt, de
előtte mindig gazdasági számításokat végeztetnek, amely megmutatja, hogy megéri-e
elvégeztetni fejlesztést. Meg kell nézni mekkora az energiafelhasználás és mekkora energia
pluszot tudnak előállítani, amelyet zöldenergiaként az ELMŰ átvesz.
Somogyi Béla polgármester: Már többször szóba került több ilyen típusú fejlesztés, de eddig
mindig úgy döntöttek nem vágnak bele, éppen a gazdasági számítások erősítették meg
ebben. Két helyen is megtekintettek energiaparkot. Ami 10 éven belül nem térül meg, azt a
gazdaság nem értékeli és nem minősül jó befektetésnek. Több auditor is megtekintette az
Önkormányzat számláit, nem adtak olyan ajánlatot, amit megért volna megvalósítani.
Leginkább a geotermikus energiát tudja elképzelni elektromos áram termelésére. Jelenleg a
sűrű energiánál nincs jobb.
Szabó Gábor László képviselő: Meg kell fontolni, hogy megbíznak-e egy mérnököt
energiahatékonysági program elkészítésére és mérje fel, mit lehet gazdaságosan
végrehajtani.

- Közvilágítás – Molnár Tibor

Molnár Tibor képviselő: Egy korábbi ülésen felajánlott egy közvilágítási lámpatestet, amit fel
kellene szerelni a Kossuth L. u. zsákutcájába lévő ingatlan elé. Érdeklődik, hogy ezt hogy
lehetne kivitelezni?
Somogyi Béla polgármester: 5 lámpatestet minden évben kapnak az ELMŰ-től, ez 2016-ban
is így lesz, ezt meg fogják sürgetni, hogy abból egy darabot oda is mielőbb fel tudjanak
szereltetni. Ezt követően be kell jelenteni az ELMŰ-höz a lámpatestek számát, mert ezzel
meg fog emelkedni az energiaszámla.
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- Hulladékszállítás változása – Szatmáriné dr. Drahos Ildikó

Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Érdeklődik, hogy a hulladékszállításban milyen
változás történt április 01-től.
Nagy András Gábor alpolgármester: Részt vett a tájékoztatón, ahol elmondták, hogy a
szállításban nem lesz változás, de a számlázás külön válik a szállítástól. Ennek érdekében
létrejött egy országos központi számlázó, aki beszedi a szolgáltatásért a pénzt. Az
önkormányzatoknak regisztrálni kell az NVHK Zrt. oldalán, mert csak a regisztrált
Önkormányzatok után fogja megkapni a vállalat a díjat. A szállításban nem történhet
változás, de a hulladékgyűjtés összegét egységesíteni fogják.
Amennyiben a lakosság azt tapasztalja, hogy fadarálók működnek a településen, az annak
tudható be, hogy az Apajiak darálják a nyesedéket, amit a lakosok nem aprítanak és
gyűjtenek össze. Az apaji önkormányzat fűtési rendszere faaprítékos, amihez darálják a
levágott és összegyűjtött faágakat.
Somogyi Béla polgármester: Apaj település átállt a faaprítékos tüzelésre, az óvodában és
iskolában ilyen tüzeléssel oldják meg a téli fűtést, de ennek is költsége van, mert a munkához
embereket foglalkoztatnak, akik összegyűjtik a falevelet és faágakat. Ennek anyagi vonzata
van, munkabért kell fizetni. Szívesen fogadnak el más településről is gallyat, esetleg faágat,
melyet összegyűjtenek és a téli fűtéshez felhasználnak.

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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