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

2017. szeptember 14-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: Dr. Szatmári Attila – jegyző 

Pótiné Safranyik Anikó – mb.pü.vezető 
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csop.vezető 

 
          
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a Testület soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőit, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából mind a 9 fő jelen van.   
A Polgármester úr megkérdezi, hogy szeretné-e valaki új napirendi pont felvételét, vagy az 
Egyebekben van-e tárgyalandó téma. Új tárgyalandó témát senki nem kért, ezt követően 
szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

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

 
2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 2017. I. 

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

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelő szabad pénzeszköz kezeléséről  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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5. Rendeletalkotás az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő 

utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

6. A Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

7. Rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

8. Előterjesztés önkormányzati terület rendezvényre alkalmassá tételéről  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

9. Megbízás szennyvíztelep pályázathoz szükséges felülvizsgálati tanulmány 
elkészítésére  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

10. Közművelődési intézmény továbbtervezési ajánlat ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

11. Ajánlat ismertetése a Sportcsarnok előtti tér zöldfelület tervezésére   
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

12. Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás megalakításával kapcsolatos döntés meghozatala 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

13. Javaslattétel kérése Pest Megye díjazottjaira 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
14. 2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportlétszám meghatározása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
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Napirend tárgyalása 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 

végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  
 

- Sok munkával járt a Felsőványi út megépítése, amely jó műszaki tartalommal valósult 
meg. Az elkövetkező időben fákat fognak ültetni az út mellé. A Collas Kft. felé az 
elszámolás még hiányzik, hamarosan kifizetésre kerül a munka. 

- Október 31-én lesz a Sportcsarnok műszaki átadása, láthatóan teljesíthető a határidő, 
amihez szeretnék a jó minőségű LED világítás anyagi feltételeit megteremteni és a 
sportpadlót megvásárolni. A parkolóhoz szükséges térkövet az Önkormányzat intézi 
saját szerződése alapján, amit majd az Egyesület kifizet. Volt már hatósági ellenőrzés 
is, ahol az első kifizetésről mindent rendben találtak. Az előző utalás összege – a 
132.510.- Ft – visszautalásra került az Önkormányzat számlájára, a második 
részszámlát ebből tudták kifizetni. A csarnok jó minőségben készül, jók a műszaki 
ellenőrök.  

- Elkészült a Művelődési Ház előtti akadálymentes feljáró.  
- Építik a TEFÜSZ dolgozói a kerékpár-tárolót a Hivatal udvarán.  
- Elkészült az orvosi ügyletnél a garázs alapja.  
- Elkészült a műfüves focipálya kerítése. 
- Lakossági fórumot tartottak a Településképi Arculati Kézikönyv kapcsán. Az elfogadási 

határidőt december 31-re módosították.  
- Megbeszélést tartottak a színházterem vázlattervekkel kapcsolatban. 
- Megnyerte a Református Egyház a Református iskola-, az Önkormányzat a 

Polgármesteri Hivatal felújítására azt a pályázatot, amely keretében felújítják a 
tetőket, korszerűsítik a fűtési rendszert és szigetelést kapnak az épületek. A pályázat 
hiányosan volt összeállítva, de holnapra elkészül a költségvetés, ami a műszaki 
tartalommal összhangba van hozva. A felújítást jövő nyáron kezdik el, az egyházi 
iskolának az Önkormányzat segít megfinanszírozni az 50 %-os önrész költségét.  

- Sokat tárgyalt a közvilágítás LED világításra való kiváltására, de egyelőre nincs rá 
pályázati lehetőség. A villamos energia cégek kínálják azzal a feltétellel, hogy 
megfinanszírozzák a beruházást, majd az energia-megtakarításon nyert pénzből 
kifizeti az Önkormányzat.  

- Kecskemét felé fordul az Önkormányzat a hulladékszállítást, feldolgozást és 
hasznosítást érintően.  

- Dolgoznak az elkerülő út II. szakaszának tervezésén. Még az idén várható az 
engedélyes terv elkészülése, amit visznek tovább a hatóságoknak.  

- Sok munka volt az ASP pályázattal. Megérkeztek az eszközök, a kolléganők részére a 
képzések is elindultak.  

- Ismert a szennyvíz-tisztító problémaköre, amiben már eddig is sok munka fekszik, 
jövő héten beadják a felülvizsgálati kérelmet, amely jogot biztosít, hogy ismét 
visszakerüljenek a 25/2002. (II.27.)-es Kormányrendeletbe.  
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- Elkészültek a Vidékfejlesztési Egyesületnél a felhívások, október 31-ig meg kell 
jelentetni legalább három felhívás csomagot. Két járásra 770 millió forint van 
tervezve.  

- Több kulturális eseményen is részt vett, többek között megkoszorúzták a kulák 
üldözöttek emlékszobrát.  

- Kóhalmai Vadásztársaság ünnepségén  vett részt a Vadásztársaság szervezésében 
megtartott koszorúzáson.  

- Alsónémedi 950. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen járt, amely 
nagyon színvonalas rendezvény volt.  

- A Bugyelláris Egyesület megrendezte a településen a X. Krumplifesztivált, amely sok 
munkával járt, az Önkormányzat és a TEFÜSZ dolgozói egyaránt kivették részüket a 
szervezésben.   

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

149/2017. (09.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló-, valamint a 
Polgármesteri beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének 2017. I. félévi előirányzat módosításáról 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a Testület felé.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet 9 igen szavazattal egyhangúlag 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elfogadta a 10/2017. 
(VI.18.) sz. rendeletét az önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.13.) sz. 
rendelet módosításáról 
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3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Szintén tárgyalta a bizottság a napirendet, amelyet elfogadásra 
javasol a Testület felé.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a költségvetés teljesítéséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

150/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének június 30-i teljesítéséről beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

4. Tájékoztató a Generali Portfolió Alapkezelő szabad pénzeszköz 
kezeléséről 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata is az volt, hogy december 31-ig maradjon a 
lekötött pénz a jelenlegi formában, majd év végén felülvizsgálják és döntenek a továbbiakról.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a tájékoztatóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

151/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Generali Alapkezelőnél elhelyezett portfólióról szóló beszámolót 
elfogadja. 
A kezelt pénzeszközt továbbra is a fenti Alapkezelőnél tartja. 
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások 
függvényében a 2017. decemberi soros ülésen felülvizsgálja. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő – testülete a 
Generali Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad 
pénzeszköz kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések 
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meghozatalával felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és 
Pótiné Safranyik Anikó megbízott pénzügyi vezetőt, a Képviselő-
testületi üléseken történő beszámolási kötelezettség előírásával.   
 

Határidő: azonnal, valamint a 2017. december havi soros ülés 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
         Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 

 

5. Rendeletalkotás az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz 
történő utólagos csalatkozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az 

utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Ami a rendelet megalkotását indokolta az volt, hogy az 
Önkormányzatnak van egy hatályban lévő rendelete, amely ilyen tartalmú, de azon a címen 
már nem lehet megállapítani hozzájárulást. Leglényegesebb változás a rendeletben, hogy a 
„hálózatfejlesztési hozzájárulás” név megváltozik „utólagos csatlakozás” névre, de díjfizetés 
emeléssel nem fog járni. Az ivóvíz és szennyvíz utólagos rákötését is társulási formában 
alakították és kivitelezték, ezért csak azok lesznek érintettek ebben, akik új ingatlanokat 
alakítanak ki.   
Amennyiben az Önkormányzat új területen végez közművesítést, akkor egységet kell 
számolni díjként. Az átmeneti szabályozás szerint a 2014. évi díjakat kell alkalmazni, a 
határozat  és a rendelet is ezt a díjat állapítja meg.. A vállalkozások esetére a díjakat eddig is 
a DAKÖV Kft. vetette ki. A magánszemélyeknek utólagos csatlakozási díjként fogják nevezni 
az új telkek esetén. A rendelet tartalma 80 %-ban a korábbi rendelet szabályait vette át,  
 
Rácz Zsolt képviselő: Abban az esetben, ha a becsült napi vízmennyiség nem egyezik meg a 
valós mennyiséggel, akkor magasabb összeget kell fizetni?  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Ez a befizetés egyszeri díjbefizetést jelent, a szolgáltató azt a 
vízmennyiséget biztosítja az igénylőnek, amennyit megjelölt.  
 
Somogyi Béla polgármester: A szolgáltató pótlólag kiveti a díjat, a kapacitást pedig 
biztosítani kell.  
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezetet, melyet 9 igen szavazattal egyhangúlag 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 11/2017. (IX.18.) önkormányzati 
rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló 
víziközmű hálózathoz történő utólagos csalatkozás 
műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos 
csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről  
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A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a csatlakozásról szóló határozati javaslatot, melyet 
a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
152/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt: 
  

I. VÍZIKÖZMŰ - FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS nem lakossági fogyasztók részére 
szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozása esetén 

 
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetők köre: 

 
Nem lakossági felhasználó szennyvízcsatorna hálózathoz történő csatlakozásakor 
közműfejlesztési hozzájárulási díjat szükséges fizetni függetlenül attól, hogy 
rendelkezik-e bekötéssel, vagy nem. 
Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 69. § (2) bekezdés szerint a központi költségvetési szervnek és 
intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, 
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- 
és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. 
Egységnyi víziközmű - fejlesztési hozzájárulás szennyvízkibocsátás esetén: 400.000,- Ft 
//napi kibocsátott szennyvízmennyiség m3 +Áfa 
A víziközmű - fejlesztési hozzájárulás mértéknek számítása a különböző esetekben az 
alábbiak: 
 

 Egységnyi 
víziközmű -
fejlesztési 
hozzájárulás 
(Ft/m3/nap +áfa 

Szennyvízkibocsátás 
(m3/nap) 

 
Víziközmű - 
fejlesztési 

hozzájárulás 
(Ft)  

1. Alapeset: 
a 
szennyvízcs
atorna 
hálózatra 
csatlakozás
kor 

400.000 + Áfa 
napi átlagos 
szennyvízmennyiség 

egységnyi 
víziközmű - 
fejlesztési 

hozzájárulás 
(Ft/m3/nap) x 

szennyvízkibocs
átás (m3/nap)  

2. Lakossági 
fogyasztó 
helyébe 
ugyanazon 
fogyasztó 
lép közületi 
fogyasztóké
nt 

400.000 + Áfa 

napi átlagos 
szennyvízmennyiség 
0,6 m3/nap 
mennyiséggel 
csökkentett értéke 

egységnyi 
víziközmű - 
fejlesztési 

hozzájárulás 
(Ft/m3/nap) x 

szennyvízkibocs
átás (m3/nap) 

 



 9 

II. VÍZIKÖZMŰ - FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS nem lakossági fogyasztók részére 
ivóvízhálózatra történő csatlakozása esetén 

 
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetők köre: 
 
Nem lakossági felhasználó ivóvíz hálózathoz történő csatlakozásakor közműfejlesztési 
hozzájárulási díjat szükséges fizetni függetlenül attól, hogy rendelkezik-e bekötéssel, 
vagy nem. 
Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 69. § (2) bekezdés szerint a központi költségvetési szervnek és 
intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, 
valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- 
és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. 
 
A víziközmű - fejlesztési hozzájárulás mértéknek számítása a különböző esetekben az 
alábbiak: 
 
Egységnyi víziközmű - fejlesztési hozzájárulás igényelt ivóvízmennyiség esetén: 
200.000,-Ft/napi igényelt vízmennyiség m3 +Áfa 

 
 

 
 
 
 
 

 
1). új önálló 
rendeltetési 

egység/egységek 
(fővízmérős) 
csatlakozása 

 

 
2.) bekötővezetéken nő a napi 

vízmennyiség 

 
3. 

bekötővezetéken 
nem nő a napi 
vízmennyiség 

(nem jön létre új 
önálló 

rendeltetési 
egység) 

 a.) meglévő 
fővízmérő 

esetén új önálló 
rendeltetési 

egység/egységek 
fővízmérős 

csatlakozása 

b.) meglévő 
fővízmérő 

esetén új önálló 
rendeltetési 

egység/egységek 
mellékmérős 
csatlakozása 

 

a.) önálló 
rendeltetési 

egységek 
mellékmérő 

alapján történő 
elkülönítése 

 
Egységnyi 

csatlakozási 
hozzájárulás 
(Ft/m3/nap) 

200.000,-
Ff/m3/nap+Áfa 

200.000,-
Ff/m3/nap+Áfa 

200.000,-
Ff/m3/nap+Áfa 

200.000,-
Ff/m3/nap+Áfa 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
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6. A Napköziotthonos konyha étkezési térítési díjainak megállapításáról 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A Magyar Államkincstár kifogásolta a díj mértékét arra 
hivatkozva, hogy az egy adagra megállapított díj alacsonyabb, mint a nyersanyag ára, így meg 
kell emelni, ami kb. 10-20 Ft-tal emeli meg az adagonkénti térítési díjat.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet 9 igen szavazattal egyhangúlag 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 12/2017. (IX.18.) 
önkormányzati rendeletét a Napköziotthonos 
konyha étkezési térítési díjainak, megállapításáról 

 
 

7. Rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Jogszabályi felhatalmazás alapján kell hatályon kívül helyezni 
azokat az önkormányzati rendeletetek, amelyek jogszabályváltozás miatt már nincsenek 
hatályban.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet 9 igen szavazattal egyhangúlag 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a 13/2017. (IX.18.) 
önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
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8. Előterjesztés önkormányzati terület rendezvényre alkalmassá tételéről 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy a Krumplifesztivál új helyszínéhez ki kellett 
építeni a biztonságos áramellátást, amely költsége 3 millió forintba került. Korábban a 
Beleznay térre is ennyibe került, amely 9 évre biztosította a villamos áramot. Tartottak tőle, 
hogy a helyszín-váltás mivel fog járni, de sokan örülnek, jobban tetszik a lakosoknak, mivel 
alkalmasabb a helyszín, mint a korábbi volt. A megrendelést már régen elküldték a 
vállalkozónak, de a munkát későn tudta elvégezni, ezért nem tudta a bizottság megtárgyalni. 
Összesen négy beton és három fa oszlop került kiépítésre. Az máskor is előfordulhat, hogy 
másik helyszínt kell választani, mert valami ok miatt már nem lesz alkalmas helyszínnek, 
abban az esetben egy új helyen ismét ki kell építeni a villamos-áramot, amit ismét ki kell 
fizetni. Véleménye szerint a piactér megfelelne ennek a célnak.   
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta az elszámolásról szóló határozati javaslatot, melyet 
a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

153/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a polgármester beszámolóját és 
elszámolását a Széchenyi tér 1284/16. hrsz.-on elvégzett 
elektromos hálózat kiépítéséhez kapcsolódó 
költségekről. 
A fenti költségek fedezetét a 2017. évi költségvetés 
felhalmozási kiadásainak terhére biztosítja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                    Pótiné Safranyik Anikó mb. pénzügyi vezető 
     Határidő: azonnal 
 

9. Megbízás szennyvíztelep pályázathoz szükséges felülvizsgálati 
tanulmány elkészítésére 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Előzményként elmondja, hogy kikerült Bugyi település a 
megnyert szennyvízpályázatból, most az a cél, hogy oda visszakerüljenek. Végigjárták az utat 
a Hivataloknál. El kell készíttetni egy felülvizsgálati kérelmet, akkor tudnak visszakerülni a 
kormányrendeletbe. Ehhez gyors döntés kellett, amihez a javasolt Hidrokomplex Kft.-t 
kívánják megbízni a feladatellátással.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

154/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Hidrokomplex Mérnökszolgálati Kft.-1034-
Budapest Bécsi út 122-124, Adószám:76363357-1-43)  
 

• az agglomerációra vonatkozó fejlesztési igény alátámasztására 
vonatkozó a 379/2015 Kormányrendelet mellékletében előírt a 
fejlesztés alátámasztására megfelelően értelmezett módszertan  
szerinti felülvizsgálati dokumentáció elkészítésére vonatkozó 
3.000.000,-Ft+Áfa árajánlatát, valamint a                                                                                               

• felülvizsgálati dokumentáció elkészítéséhez szükséges 
szennyvíztelep terhelésével kapcsolatos vizsgálatok elvégzésére 
alvállalkozóként megbízott EDICON Kft 500.000,-Ft+Áfa ajánlatát 

elfogadja. 
 

2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert, hogy az árajánlatában 
foglalt összegekkel a szerződést megkösse  
 

 Határidő: azonnal 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 

Pótiné Safranyik Anikó mb pénzügyi vezető           
 
 

10. Közművelődési intézmény továbbtervezési ajánlat ismertetése 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Továbbtervezésre megkapták a színházteremre vonatkozó  
ajánlatot, amit egy rendkívüli ülés keretében véleményeztek is.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Mi volt a benyomás a bemutatón? 
 
Somogyi Béla polgármester: A tervek és az elképzelések tetszettek a Képviselőknek, de több 
kérdés felmerült. Mennyire tudják majd kihasználni a színháztermet, továbbá mennyibe 
kerül majd a működtetése?  
A kiviteli terv árat magasnak tartotta, ezért újra tárgyalt a tervezőkkel, akik 7 %-ot engedtek 
az árból. Az így kialkudott ár 22 millió Ft+ ÁFA összegről szól. A vázlatterveket már kifizették, 
az a kérdés, hogy csak az engedélyezést készíttessék el, vagy a kiviteli terveket is? 
Amennyiben pályázatra várnak, akkor csak később kell elvégeztetni a kiviteli terveket, így 
ebben az esetben csak költségbecslésről tudnak beszélni.  
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Rácz Zsolt képviselő: A kiviteli és engedélyes tervek együtt értékesek, véleménye szerint 
mindkettőt meg kell csináltatni.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta az engedélyezési- és kiviteli tervekről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

155/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház (Beleznay 
tér 2) színházterem bővítés engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítésére megbízza a Hámor-Ép –Terv Kft-t 
(Bugyi Szabó D u. 9., Asz:24320515-2-13).  
 
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
engedélyezési és kiviteli terv készítésére a Hámor-Ép –
Terv Kft-vel 22.000.000,-Ft+Áfa ajánlati árral a 
szerződést megkösse. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
tervezéssel összefüggő iratok aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 21. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

  
 

11. Ajánlat ismertetése a Sportcsarnok előtti tér zöldfelület tervezésére 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A Hámor Ép Kft. javaslata alapján kapták az árajánlatokat a 
tervezésre. A kert összhangban van a leendő színház kertjével. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Hámori Péterék a középső árkategóriát javasolják, aki 
Varga Péter egyéni vállalkozó. Jó szakembernek tartják, volt már közös munkájuk.  
 
Somogyi Béla polgármester: A tervezőnek iránymutatást kell még adni, mit szeretnének 
látni, mik az elképzelések. A vállalkozó fiatal, lendületes, 2015-től dolgozik.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Sportcsarnok előtti tér kiviteli terveinek 
elkészítéséhez Varga Tibor vállalkozóról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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156/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Sportcsarnok előtti tér zöldfelület 
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére 
megbízza Varga Tibor okleveles tájépítészt. (Tagszám: 
03-0232).  
A Testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 
engedélyezési és kiviteli tervekre Varga Tiborral 
1.100.000.-Ft ajánlati árral a szerződést megkösse. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
tervezéssel összefüggő iratok aláírására. 

 
Határidő: 30 nap  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

12. Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás megalakításával kapcsolatos döntés meghozatala 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Még a nyáron elfogadta a Testület azt a szerződést, amiben az 
Önkormányzat a Kecskemét központú Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozik. A 
hatóságnak a munkaközi állapotot küldték be. A cél a bejegyzés volt, a szerződés viszont 
azért változott, mert vannak települések, akik mégsem kívánnak csatlakozni, míg más 
települések igen. A szerződésben tartalmi változás nincs, összességében 101 település van a 
Kecskeméti Társulásban.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a  megállapodás 
fenntartásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

157/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 
127/2017.(VI.29.) számú döntését fenntartja azzal, 
hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat 
szerint tartalommal hagyja jóvá. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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13. Javaslattétel kérése Pest Megye díjazottjaira 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Két évvel ezelőtt javasolták Pamuk Lajos bácsit az év 
iparosa díjra, akkor nem nyert díjat, javasolja, hogy ismételjék meg a jelölését. 91 évesen 
máig dolgozik, elismerést érdemelne. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a jelölésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

158/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Pest Megye 
Önkormányzat Közgyűlésének 6/2015. (V.11.) sz. 
önkormányzati rendelete alapján az Év Iparosa Díj 
kategóriában Pamuk Lajost javasolja Pest megyei 
díjra.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2017. november 06. 

 

14. 2017/2018 nevelési évben indítható óvodai csoportlétszám 
meghatározása 

Előadó: Szatmári Attila jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Kérelem érkezett az Óvodavezetőtől, aki a maximumtól való 20 
%-os óvodai csoportlétszám emelés lehetőségét kéri, amihez szükséges a fenntartói 
hozzájárulás, azaz a testület jóváhagyó határozata.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a beszámolóról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület  igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

159/2017.(IX.14.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete 
úgy dönt, hogy a 2017/2018 nevelési évre engedélyezi a 
törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon 
belül történő túllépését.  
 

2) Ennek alapján az engedélyezett maximális 
csoportlétszámokat az alábbi létszámban állapítja meg: 
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óvoda csoport várható 
létszám 
2017 
szeptem
berétől 

várható létszám 
2018. márciusban 

 
Napraforgó 

Hóvirág 24+1 25+1 

Tulipán 25 26 

Margaréta 21+2 24+2 

Katica Vizipók 19 28 

Pillangó 24 28 

Bóbita Micimackó 23 25 

Kópé 19 22 

Összesen  155+3 178+3 

                                              
Határidő: folyamatos 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
      Bodnár Sándorné óvodavezető 

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést, majd az ülést bezárta. 
 

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


