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

2018. szeptember 13-i soros ülésén 
 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak: Somogyi Béla polgármester 

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

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

              
NAPIREND ELŐTT 

 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából mind a 9 fő jelen van. 
Ezt követően a polgármester úr megkérdezi, hogy van-e valakinek kiegészíteni valója a 
napirendekhez, kéri-e valaki új napirend tárgyalását.  
 
Molnár Tibor képviselő: Az egyebekben szeretnék belterületi közlekedéssel kapcsolatban 
egy problémát felvetni. 
Rácz Zsolt képviselő: Az egyebekben szeretnék a Volánbusz járat közlekedésével kapcsolatos 
észrevételt tenni. 
Somogyi Béla polgármester: Az egyebekben a Tájház melletti ingatlan vásárlásával 
kapcsolatban szeretném a képviselőket tájékoztatni. 
 
majd a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kiegészített napirendi pontokkal és a 
meghívóban meghirdetett napirendek elfogadást 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 

munkáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. II. negyedévi költségvetési előirányzat 
módosításáról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
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4. Megbízott intézményvezető bérének felülvizsgálata  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Intézményvezetői pályázat kiírása a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
„IKSZT” igazgatói álláshelyére   
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

6. Hivatal létszámbővítési kérelme  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Külső információbiztonsági felelős és külső adatvédelmi tisztviselő feladatkör ellátása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Kazinczy Iskola Intézményvezetőjének kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
9. Közterületek elnevezésnek módosítása 

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

10. Önkormányzati ingatlan vásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Tájékoztató befektetésekről 
 

12. Gördülő fejlesztési terv elfogadása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Részvétel a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megyében” című pályázaton 
 

14.  Egyebek 
- Belterületi közlekedéssel kapcsolatos felvetések az Ürbői utcában és az Új utcában 
- Volánbusz járat közlekedésével kapcsolatos észrevétel 
- Tájház melletti ingatlan vásárlásával kapcsolatos tájékoztatás 
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Napirend tárgyalása 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Többször tájékoztattam a képviselő társaimat a nyár folyamán 
a folyamatban lévő feladatok állásáról. 41 önkormányzati telek kialakítása folyamatban van, 
a közművesítésük folyamatban van, az Elmű Nyrt-nél kértük a folyamat meggyorsítását. A 
Polgármesteri Hivatal és a Beleznay János Református Iskola felújítása jelenleg is tart, elég jó 
ütemben halad, de az elszámolását jelenleg még nem tudjuk bemutatni. 
A tervezett járdaépítés befejeződött. Az Napköziotthonos Óvoda és a Bessenyei György 
Művelődési Ház karbantartási, felújítási munkái befejeződtek. A Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában az udvari játékok felújítása elmaradt, a feladatot pontosítani szükséges, azt 
követően elvégezzük a szükséges munkát. 
A Coop ABC felújítása befejeződött, a mellette lévő terület felújítására több cégtől kértünk 
ajánlatot, sajnos októbernél előbb nem tudják elvállalni. 
Az ürbői út felújítása 2 kilométeres szakaszon megújult, tavasszal folytatják a felújítást. 
Az uszoda tervezési munkái zajlanak, még telek egyesítésre, telekhatár rendezésre van 
szükség. 
A Hangár út közbeszerzési eljárása tart, egy alternatív utat kell keresnünk az építés idejére. 
Az elkerülő út építési engedélyéért küzdünk, volt helyszíni bejárás, megérkezett a földhivatali 
hozzájárulás, a csereerdősítésre az erdőtervet leadtuk. Reméljük, hamarosan kiadható az 
engedély. 
A Szenyvíztisztító felújítása: Projektnyitó ünnepély lesz a Művelődési Házban, ezt egy külsős 
cég intézi. 
A Szőlő utca melletti bezárt telkek megvásárlására jelentkezett egy vállalkozás, vizsgálja a 
lakások kialakításának lehetőségét. 
A bölcsőde pályázatának előkészítése folyamatban van, változtak a kiírás feltételei, a 
főzőkonyhát helyezték előtérbe a melegítő konyha helyett. Erre keressük a megoldást. 
Vasadra megyünk, megnézünk egy már működő bölcsődét. 
A vállalkozói park létesítésével bajban vagyunk. A Natura 2000 védettség miatt nem 
engedélyezhető azon a területen. Megkérdeztük, hogy a Sári út melletti önkormányzati 
területen lehetséges lenne-e a kialakítása, de arra a területre is negatív választ kaptunk, 
szintén a Natura 2000 védettség miatt. Gondolkodni kell, vissza adjuk-e a pályázatot. Nincs 
másik területünk, ahol megvalósítható lenne. Megbüntették az önkormányzatunkat a 
területen elhelyezett föld miatt. 
 
Csizmadi László képviselő: Lehet tudni, hogy ezen a területen mi indokolja a védettség 
bejegyzését? 
 
Somogyi Béla polgármester: Az az érvük, hogy ha meglátnak egy jelölő fajt az adott 
területen, akár csak elrepülni, azt feljegyzik, és annyi már elég a terület védettségéhez. 
Változtatni nem tudunk rajta. A büntetést ki kell fizetnünk, és további szankció is várható. 
További költség a pályázatíró díja, ami 10 millió forint. Ezt is ki kell fizetnünk. 
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Nagy probléma, hogy a védőnői álláshelyre nincs jelentkező, többszöri meghirdetés után 
sem. Tanulmányi ösztöndíjban is gondolkodnunk kellene. 
 
Dr.Szatmári Attila jegyző: Az óvoda is munkaerőhiánnyal küzd. Jelenleg 2 fő hiányzik. Az 
intézményvezető belső átszervezéssel próbálta megoldani a helyzetet, erre viszont szülői 
elégedetlenség jelentkezett, jogszabálysértésre hivatkozva. 
 
Bodnár Sándorné intézményvezető: Arra hivatkoznak a szülők, hogy törvénysértést 
követünk el. Igyekeztem szakmai szempontokat figyelembe venni, hogy minden csoportban 
legyen tapasztalt szakember, de minden jogszabálynak ezzel a létszámmal nem tudunk 
megfelelni. Szerencsére sok kisgyermekünk van, magas a csoportlétszám minden 
csoportban. Ahol egy óvónő van, én segítem a munkáját. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Főiskolai óvónő hallgató nincs a községben? 
 
Bodnár Sándorné intézményvezető: Nincs, sajnos a létszám probléma országos. Felhívtam 
több óvoda vezetőt, hogyan oldják meg a problémát. Nehezíti a helyzetet, hogy egyre több 
orvos szakértő beintegrálja a fogyatékkal élő, autista gyerekeket az óvodába. Keresünk 
autizmus specifikus fejlesztőt. Ezek a gyerekek több figyelmet igényelnek egészséges 
társaiknál. Javasolták, hogy az Óvoda alapító okiratát módosítsuk, pontosítsuk benne, hogy 
milyen fogyatékkal élő gyermeket tudunk fogadni. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Megoldás lehet, ha létrehozunk egy alapítványt, aki 
működteti az óvodát, és ő határozná meg a munkavállalók bérét. 
 
Bodnár Sándorné intézményvezető: Az önkormányzat kiegészíti a bérünket, amit nagyon 
köszönünk. Nem sok helyen kapnak az óvónők kiegészítést a fenntartó önkormányzattól. 
 
Somogyi Béla polgármester: A szülőktől nagyobb megértésre lenne szükségünk. 
 
Bodnár Sándorné intézményvezető: Ezt a problémát leszámítva az óvoda jó helyzetben van. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

189/2018. (09. 13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy elfogadja a két ülés között végzett 
munkáról szóló-, valamint a Polgármesteri 
beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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2. Előterjesztés az Önkormányzat 2018. II. negyedévi költségvetési 
előirányzat módosításáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Zsolt képviselő: A Gazdasági Fejlesztési és Ügyrendi bizottság a napirendet elfogadásra 
javasolja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott. 
 
 

 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 

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

Rácz Zsolt képviselő: A Gazdasági fejlesztési és Ügyrendi bizottság a napirendet 
megtárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a költségvetési 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
190/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének június 30-i 
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 

4. Megbízott intézményvezető bérének felülvizsgálata 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Somogyi Béla polgármester: Egyetértek a Gazdasági Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
javaslatával. 
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További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az 
intézményvezetői álláshely meghosszabbításáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
191/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 
„IKSZT igazgatói álláshelyre 2018. október 01-től – 2018. 
december 31-ig megbízza 

Péter Gábor közalkalmazottat 
 
      az intézményvezetői teendők ellátásával. 
 
2) Képviselő-testület Péter Gábor megbízott 
intézményvezető bérét (közművelődési pótlékkal és vezető 
pótlékkal együtt) bruttó 350.000.- Ft összegben határozza meg.   
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói feladatokat végezze el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja a munkabér emeléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

192/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy Péter Gábor megbízott intézményvezető 
munkabérének (közművelődési pótlékkal és vezető pótlékkal 
együtt) 2018. szeptember 01-től bruttó 400.000,-Ft-ra 
történő emelését nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

5. Intézményvezetői pályázat kiírása a Bessenyei György Művelődési 
Ház és Könyvtár „IKSZT” igazgatói álláshelyére 

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

Józsa László képviselő: Beszéltem Péter Gábor Szilveszter megbízott intézményvezetővel. Az 
a kérdés, hogy beadhatja-e a pályázatát, úgy, hogy jelenleg nem felel mega pályázati kiírás 
minden pontjának? Fontosnak tartom, hogy helyi pályázó töltse be az álláshelyet. A szakmai 
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szakszervezetet megkérdeztük, mi a véleményük, és elmondták, hogy van lehetőség arra, 
hogy később végezze el a hiányzó képesítést. 
 
Somogyi Béla polgármester: Javaslom, hogy adja be a pályázatát a megbízott 
intézményvezető. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az 
intézményvezetői pályázatról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal 1 tartózkodással elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
193/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A 
és 20/B §-ai alapján pályázatot ír ki a Bessenyei György 
Művelődési Ház és Könyvtár magasabb vezetői beosztásának 
betöltésére. 

2) Megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal a pályázat közzétételéről és 
előkészítéséről gondoskodjon.   

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármester, hogy a Kjt. 20/A§. (6) 
bekezdésében megjelölt bizottság tagjainak egy-egy fő 
közművelődési, könyvtári szakértőt felkérjen a szakértői 
névjegyzékből. 

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szakértői bizottság tagjainak felkért szakértői névjegyzékben 
szereplő szakértők (Közalkalmazotti Tanács delegált tagjának 
kivételével) megbízási díját a 2018 évi költségvetés terhére 
biztosítsa.    

 

                                                                      Határidő: értelem szerint 

                                                           Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 
 

6. Hivatal létszámbővítési kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Somogyi Béla polgármester: A Gazdasági Fejlesztési és Ügyrendi bizottság a javaslatot 
elfogadásra javasolja. A létszámbővítésre szükség van, az ASP rendszer használata miatt 
megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt. 
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További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a 
létszámbővítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
194/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjának 1 fő 
határozatlan idejű létszámemeléséhez hozzájárul, és annak 
anyagi költségeit a mindenkori költségvetéséből biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza dr. Szatmári Attila jegyzőt 
a munkakör betöltéséhez szükséges pályázat kiírására és a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felelős:  dr. Szatmári Attila jegyző 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 

7. Külső információbiztonsági felelős és külső adatvédelmi tisztviselő 
feladatkör ellátása 

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

Somogyi Béla polgármester: Egyetértek a véleményező bizottság javaslatával. 
Rácz Zsolt képviselő: A Biatorbágyi Önkormányzatnál a feladatot bruttó 110.000 Ft/hó 
összegért végzi egy cég. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

195/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
általa fenntartott intézményeiben információbiztonsági 
felelős és külső adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására 
az Integrit-IT Kft.-t Örkény Árpád utca 10/a.  
(asz.: 24720283213) bízza meg 2018. október 01-től – 2020. 
szeptember 30-ig 70.000.-Ft+ÁFA/hó megbízási díjjal. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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8. Kazinczy Iskola Intézményvezetőjének kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem akarunk elvenni egy 
forintot sem senkitől. Megvárjuk, míg a szerződő fél jelentkezik szerződésmódosítási céllal. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

196/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezetőjének 2018. augusztus 24-én kelt 
kérelmét megismerte.   
             
A levélben foglaltak ismeretében nem kíván                           
intézkedést foganatosítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

9. Közterületek elnevezésnek módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

dr.Szatmári Attila jegyző: Felmerült még egy 2016.-ban belterületbe vont terület elnevezési 
igénye is. Új nevet kell neki adni, mert a terület lakói szeretnének bejelentkezni. A jelenlegi 
elnevezés nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A földhivataltól érkezett jelzés, hogy 
módosítsunk rajta. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
197/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az alábbi közterületi elnevezéseket 
módosítja:  
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Jelenlegi elnevezés Új elnevezés 

Alsórádapuszta Alsóráda puszta 

Nemesrádapuszta Nemesráda puszta 

Alsóványpuszta Alsóvány puszta 

Felsőványpuszta Felsővány puszta 

Juhászföldpuszta Juhászföld puszta 

Káposztásdülő Káposztás dülő 

 
2. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az alábbi belterületbe vont ingatlanok 
elnevezését Felsővány pusztáról az alábbiak szerint 
módosítja:  

 

Jelenlegi elnevezés Új elnevezés 

Felsővány puszta 01310/21 
hrsz 

Vány major 1 (4024 hrsz) 

Felsővány puszta 01310/20 
hrsz 

Vány major 2 (4023 hrsz) 

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

 
 

10. Önkormányzati ingatlan vásárlás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: Szeretnénk egyenes telekhatárt kialakítani, ezért szükséges 
néhány négyzetmétert visszaadnunk, amiért javaslom, ne kérjünk pénzt, és vásárolnunk kell 
másik tulajdonostól, szintén néhány négyzetmétert. Ebben az esetben a korábban kialkudott 
négyzetméter árat javaslom megállapítani. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

198/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő 1082 
hrsz-ú 1865 m2 nagyságú „lakóház és udvar” elnevezésű 
ingatlanból 210 m2 m2 területet 1950,-Ft/m2 vételáron 
megveszi. 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
        Török Anita pü vezető 

 

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

Somogyi Béla polgármester: A Generali Alapkezelőnél elhelyezett befektetésünkről 
részletesebb információt kaptunk. Az AEGON Befektetési Alapkezelőnél elhelyezett 
befektetésünk helyzetéről telefonon azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincs okunk félni, a 
befektetésünk helyzete rövidesen változni fog. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

199/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az értékpapírok 
pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót elfogadja. 
 
A kezelt pénzeszközöket továbbra is a Generali és az AEGON Befektetési 
Alapkezelőnél tartja.  
 
A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a pénzügyi vezetőt, hogy az AEGON 
Befektetési Alapkezelőnél lévő pénzeszközök alakulását figyelje és az esetleges 
további jelentős hozamkiesésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 
 
A szabad pénzeszköz további kezelését a felhalmozási kiadások függvényében a 
2018. november havi soros ülésen felülvizsgálja. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali Alapkezelő 
Zrt.-nél és a B3 TAKARÉK Szövetkezetnél befektetett átmenetileg szabad 
pénzeszköz kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával 
felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt, a 
Képviselő-testületi üléseken történő beszámolási kötelezettség előírásával.   
 

Határidő: azonnal, valamint a 2018. november havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 
 



 13 

12. Gördülő fejlesztési terv elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

200/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 
1.) a víziközmű-szolgáltatás ágazati Gördülő Fejlesztési 
Terveit és Pótlási terveit megismerte, azt jóváhagyja.  
2.) A Képviselő-testület felkéri a DAKÖV Kft.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

13.Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének 
támogatása Pest megyében 

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

 
 
Somogyi Béla polgármester: A Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett kerékpárutak 
létesítésének és korszerűsítésének támogatására. A pályázat benyújtásának ideje 2018. 
szeptember 24. Igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: min. 20 milliót Ft, max. 
200 millió Ft. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 75 %-a. Pályázatunk írása 
még nem kezdődött el, így a beruházás költségét még nem tudjuk.  
 
Két kerékpárútra is megvan a jogerős építési engedélye az Önkormányzatnak, ami a jelenleg 
meglévő kerékpárúttal összeköttetésben készülne el, az egyik az Arany János utca, a másik 
pedig a Bajcsy-Zsilinszky utca. 
Javaslom, hogy erre a két utcára induljunk el a pályázaton.  Pályázatíró cégektől már korábbi 
döntés alapján kértünk ajánlatot. A nyertes Kánai Gergő lett. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta 
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201/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az „Kerékpárutak létesítésének, 
felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest 
megyében” c. PM_KEREKPARUT_2018 kódú” pályázati 
kiírására. 
A pályázatot a Bugyi Arany János utca és Bajcsy-Zsilinszky 
utca vonatkozásában nyújtja be. 
 
A pályázat összes költsége: bruttó 118.414.825 Ft. 
A pályázat megvalósításához szükséges bruttó 29.603.706 Ft. 
összegű saját forrást az Önkormányzat a mindenkori 
költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
        Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2018. szeptember 24. 

 
14. Egyebek 

 

-1. Molnár Tibor felszólalása: 
 
Molnár Tibor képviselő: Többen kerestek meg azzal, hogy az Ürbői utcán keresztül 
vezetőúton elviselhetetlen az átmenő forgalom, az út műszaki állapota rettentően rossz. Az 
út szélessége nem megfelelő, szegélyezve sincs. Két teherautó egymás mellett nem fér el az 
aszfalton. Mindez azt okozza, hogy az ott lakók életminősége jelentősen romlott, pihenni, 
ablakot nyitni nem lehet. Esős idő esetén a sár megáll az út szélén, a teherautók pedig a 
házak falára verik a sarat. Tudom, hogy az út nem önkormányzati tulajdon, de valahogy ki 
kell kényszeríteni a közút kezelőjétől, hogy javítson az állapotán. 
 
Somogyi Béla polgármester: A lakossági észrevételt mindig továbbítjuk a közút kezelőjéhez, 
a válasz mindig ugyanaz, nincs rá pénz. 
 
Csizmadi László képviselő: Ez nem lehet igaz, Bács megyében az idén több, a miénktől jóval 
jobb állapotú utat újítottak fel. 
 
Molnár Tibor képviselő: Milyen lehetősége van a lakosságnak, forduljanak a médiához, vagy 
szervezzenek útlezárást? 
 
Somogyi Béla polgármester: Törvényes keretek között ezt is megtehetik. Írásban ismét 
jelezzük a problémát, és személyesen visszük el a levelet a közútkezelőhöz. 
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-2. Molnár Tibor felszólalása: 
 
Molnár Tibor képviselő: A másik probléma, amiről beszélni szeretnék az Új utcai gépjármű 
forgalom, és az ott tapasztalható jelentős sebesség túllépés. Ha nem akadályozzuk meg, 
előbb-utóbb baleset történik majd. Nem lehet megoldás a jobb kéz szabály bevezetése? 
Somogyi Béla polgármester: Ezzel nem értek egyet, szerintem még veszélyesebb lenne, ha a 
megszokott forgalmi rendtől eltérve jobb kéz szabályt vezetnénk ott be. 
 
Molnár Tibor képviselő: Cegléden jártam, és a központban egy nagyon kulturált fekvő 
rendőrt láttam, térkőből építve. Javaslom, hogy akkor mérjük fel mennyi fekvő rendőrt 
lehetne elhelyezni az utcában. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az a legdrágább megoldás, azért nem építettük meg. Ma reggel 
a rendőrségre mentem. Kértem, hogy vezényeljenek a zebránkhoz rendőrt, mert a 
megnövekedett forgalom miatt nem lehet átkelni. Sajnos akkora a rendőr hiány, hogy nem 
tudnak kit ide vezényelni. Ezért a közterület felügyelőnk és a település őr fogják reggelente 
biztosítani az zebrán átkelést. Ezen kívül a főútról való lekanyarodás is akadályozott az Obo 
Bettermann Kft előtt, és még több helyen a községben, és ez is veszélyes helyzeteket teremt. 
A Rádai utcában megszámlálhatatlan mennyiségű büntetést osztottak ki a rendőrök az arra 
közlekedő teherautósoknak, ezért ők most dühükben ellenünk dolgoznak. 
 
Molnár Tibor képviselő: Ha nincs elég rendőr, akkor az önkormányzat tegyen valamit. 
 
Somogyi Béla polgármester: Kérünk árajánlatot fekvőrendőr építésére, és megvizsgáljuk 
hány darabra lenne szükség. Ha beérkeznek az ajánlatok, a testület elé hozzuk. 
 

-3. Rácz Zsolt felszólalása: 
 

Rácz Zsolt képviselő: A Volánbusz Bugyi községben közlekedő járatait a szigethalmi 
igazgatóság kezeli. Budapestre közlekedésre nincs más mód. A reggeli járatok kihasználtsága 
100-120%-os. A járatok állapota kritikán aluli, klíma nincs rajtuk, de ha ez még nem lenne 
elég, a járat bemegy Alsónémedire, és ott minden megállóban megáll, pedig a járatra már 
alig fér fel utas. Más településekhez képest a mi járataink a legrosszabb állapotúak. Ezen 
felül a legrosszabb minőségű utakon kell közlekednünk. Ezekre tekintettel szeretném, ha 
levelet írnánk a szigethalmi vezetőségnek, az országgyűlési képviselőnknek, a 
minisztériumnak. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nincs más lehetőségünk, mint bebizonyítani, hogy a járat már 
Bugyin tele van, gazdaságosan üzemel. Csak így lehet elérni, hogy ne menjen be 
Alsónémedire. Utasszámlálást kell kezdeményezni. 
 

-4. Somogyi Béla tájékoztatója: 
 
Somogyi Béla polgármester: A Tájház melletti ingatlan megvásárlásáról döntött a Képviselő-
testület 4 millió forintos vételáron. Az ingatlanra hitelt finanszírozó OTP Bank Zrt nem 
fogadta el a vételár ajánlatunkat.  
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Rácz Zsolt képviselő: Nem fogja eladni nekünk a bank az ingatlant. Beszéljük rá a tulajt, hogy 
adja el nekünk. 
 
Somogyi Béla polgármester: Nem tárgyal velünk a tulajdonos és a vételár fix. 
 
Molnár Tibor képviselő: Nem futunk ki az időből? 
 
dr.Szatmári Attila jegyző: elméletileg elég lenne a 30 nap. 
 
Somogyi Béla polgármester: Az ingatlant nem adták át a faktor cégnek, mert az adós 
rendszeresen fizeti a törlesztő részleteket, és információt is csak a tulajdonosnak hajlandó 
kiadni a bank. Annyit azonban elárultak, hogy 6 millió forint a vételára az ingatlannak. Az idő 
sürget minket, 30 napig tartja életben a kérelmünket a gyáli hivatal a szaletli építésére. Ez 
idő alatt kellene megvenni az ingatlant, lebontani a rajta álló épületet, és a két telket 
összevonni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Az a terület ér 6 millió forintot., még úgy is, hogy 1 millió 
forintba kerül az épület bontása. Javaslom, hogy adjunk felhatalmazást a polgármesternek 
arra, hogy az ingatlant vásárolja meg 6 millió forintos vételáron. 

 
További kérdés, vélemény nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

202/2018. (09.13.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Tájház melletti ingatlant 6 millió forintos 
vételáron megvásárolja.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
        Török Anita pü. vezető 

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

K.m.f. 
  
 

                Somogyi Béla       dr. Szatmári Attila 
                polgármester              jegyző 


