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

2019. január 17-i soros ülésén 
 

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

 Nagy András Gábor - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, 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 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 
mind a 9 fő jelen van.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, a Polgármester úr két új napirend tárgyalását 
javasolja: 

- Gázterv ismertetése az Új utcai telekosztásra vonatkozóan 
- Döntéshozatal Kossuth Lajos utca – Erzsébet királyné utca között újonnan 

kialakítandó utca nevéről  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

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

Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team (Gyurászik László elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
3. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné 

klubvezető) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
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4. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 

(Pintér Ildikó elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
5. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
6. A Napköziotthonos Óvoda 2019/2020 évi működéséhez szükséges döntések 

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

 
7. Inert hulladéklerakó létesítése (ismételt tárgyalás)  

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

 
8. Előterjesztés befektetések felülvizsgálatára  

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

 
9. Kocsis Ferenc gépkocsi támogatási kérelme 

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

 
10. Civil szervezetek támogatási kérelme 

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

 
11. 2019. évi teljesítményértékelési célok meghatározása 

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

 
12. Hivatásetikai szabályzat elfogadása 

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

 
13. Területvásárlási kérelem 

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

 
14. Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázat benyújtása 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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15. Telekalakítási eljárás megindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
16. Ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

17. Az általános iskola felvételi körzete a 2019/2020. tanévben  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 
18. Tanya elnevezése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

19. Az általános iskola felvételi körzete a 2019/2020. tanévben  
Előadó: dr. Szatmári Attila jegyző 

 
20. Egyebek 

- Pannon Antenna Kft. megkeresése – Somogyi Béla polgármester 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között 

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

 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Megtörtént a Sportcsarnok elektromos bekötése.  
- Megkötötték a szerződést a Nemzeti Fejlesztési Programirodával a 

szennyvíztisztító telep felújítására, amelyben már a javított összeg szerepel. 
- Szintén megtörtént a szerződéskötés a Hidrográd Kft.-vel, akik az Erzsébet 

királyné és Ady Endre utcák burkolatát fogják felújítani. A munkák a 
területátadástól számítva 100 napon belül készülnek el. 

-  December 19-én bevitték a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz az elkerülő út 
tervdokumentumait, akik a lakossággal már tartottak megbeszélést ezzel 
kapcsolatban. NIF megbízott egy Kft.-t a telekleválasztásokkal kapcsolatban. 
Amint lesz engedély, már indul a lobbi az építéshez szükséges pénz érdekében.   

- Nem jól sikerült a Jókai utcai óvoda parkettázása, a Diego vissza fog jönni és 
kijavítja a hibát, de az esetleges cserétől sem zárkózik el.  

- Megtekintettek két Bölcsődét (Pilisen és Taksonyon) és a tapasztalatok alapján 
megírták a tervezőnek mit lenne szükséges módosítani. Szeretnék mielőbb 
elindítani a feltételes közbeszerzést.  

- December óta keresték az ELMŰ-nél azokat az iratokat, amelyeket az 
Önkormányzattól küldtek be az új településrész energiaigényéhez, majd a mai 
napon érkezett a válasz, hogy megtalálták a kérelmet. 
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- Egyeztetés volt az Uszoda elektromos igény megoldásával kapcsolatban, a 
hőszivattyús megoldás mellett döntöttek, amelynek a szekrényeit az Uszoda és 
a Tornacsarnok közé fogják elhelyezni. Az új ajánlat alapján a 3 db 
hőszivattyúval 30 millió forintból meg tudják valósítani. 

- Összekötő utat kell építeni a Kossuth Lajos utcáról az Erzsébet királyné utcához, 
hogy az Uszodát meg tudják közelíteni, de először telekegyesítést kell képezni a 
bejárathoz. 

- Tárgyaláson vettek részt a tegnapi nap folyamán az AEGON Alapkezelő Zrt.-nél 
az Önkormányzat befektetett pénzével kapcsolatban, amelyről egy külön 
napirend kapcsán fog említést tenni. 

 
Kérdés, hozzászólás 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: 
 

2/2019.(01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team Sport Egyesület  
(Gyurászik László elnök) 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Józsa László képviselő: A bizottsági ülésen a beszámolókat megtárgyalták, a felmerülő 
kérdésekre az Elnökök a választ megadták. 
 
Hozzászólás, 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: 

 
3/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Gyuró Team Sport Egyesület 2018. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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3. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola 
Gáborné klubvezető) 

 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen megállapították, hogy sok nyugdíjas vesz 
részt a klubnál, és aktív munkát végeznek.  
 
Hozzászólás, 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: 

 
4/2019.(01.17.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2018. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 
4. Civil szervezetek beszámolói- Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 

Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Józsa László képviselő: Javasolja felhívni két civil szervezet beszámoló készítőjének 
(Bugyelláris Egyesület és a Bugyi Sport Egyesület) figyelmét arra, hogy a jövőben a 
beszámolójukba több statisztikai számadatot építsenek be, amivel össze lehet hasonlítani az 
előző évek adatait az aktuális évvel. Támasszák alá adatokkal is, hogy egy-egy rendezvényen 
mennyien vettek részt, így a beszámolókról is egységesebb képet kapnak a Képviselők. 
Melyek azok a rendezvénytípusok, amelyek erősödnek, vagy melyeknél szűkül az érdeklődés.  
 
Hozzászólás, 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: 
 

5/2019.(01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 2018. évi 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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5. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület 
(Bai Miklósné elnök)  

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Rácz Zsolt képviselő: Továbbra is fenntartja azt a javaslatát, hogy a Bugyi Sport Egyesületnek 
külön szakmai és pénzügyi beszámolót szükséges készíteni. A pénzügyi beszámolóhoz három 
időpontot javasol meghatározni: március 31-ig pénzügyi beszámoló készítése a Testület felé, 
április 30-ig pénzügyi beszámoló az Bugyi Sport Egyesület Közgyűlése felé, törvényi 
kötelezettségnek megfelelően május 31-ig pénzügyi beszámoló az Országos Bírósági Hivatal 
felé. 
 
További hozzászólás, 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: 
 

6/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy 2019 évtől a Bugyi Sport 
Egyesületnek külön szakmai és pénzügyi 
beszámolót szükséges készíteni.  
A pénzügyi beszámoló határidői az alábbiak:  
Testület részére: március 31-ig 
Bugyi Sport Egyesület Közgyűlés részére: április 
30-ig 
Országos Bírói Hivatal részére: május 31-ig 

2. Képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 2018. évi 
szakmai beszámolót – Tornacsarnokról 
Sportcsarnok-ra történő változtatása mellett- 
elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 

6. A Napköziotthonos Óvoda 2019/2020 évi működéséhez szükséges 
döntések meghozatala 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az óvodavezető megírta javaslatát a nyári zárva tartás 
időpontjára, valamint az óvodai beíratás időpontjairól, melyet a Testületnek kell jóváhagyni.  
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

7/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába   
2019. április hó 24 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2019. április hó 25 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2019. április hó 26 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló 
fenntartói közlemény közzétételére. 
 
2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 
Napköziotthonos Óvoda nyári nyitva-tartásának idejét 2019. 
augusztus 05 - 2019. augusztus 23. közötti időszakban 
határozza meg. 
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
       Bodnár Sándorné óvodavezető 
Határidő:1) pont: azonnal  
                 2) pont: 2019. augusztus 23. 

 
 

7. Inert hulladéklerakó létesítése (ismételt tárgyalás) 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester: Két pontból állt a testület elutasító döntése, de mérlegelni kell, 
hogy van-e beleszólása a testületnek a hulladéklerakó létesítésben? Javasolja, hogy 
gondolják át ismét a korábbi érveiket, amelyeket az elutasításnál tettek. Időközben azt is 
megtudta, hogy új az törvényi előírás szerint bányanyitást már csak úgy engedélyeznek, ha 
inert hulladékkal töltik fel, mivel szabályozva van, hogy nem nőhet a meglévő vízfelület 
mérete. Mindez a vízháztartás, vízmegtartásra irányul, ami az elsivatagosodást igyekszik 
elkerülni. Az nem feltétele a feltöltésnek, hogy az Önkormányzat hozzájárulására is szükség 
van. Jelen helyzetben az Önkormányzat kompetenciája abban merül ki, hogy kezdeményezi a 
HÉSZ módosítást a vállalkozás elindításához, vagy nem tesz lépéseket a módosításhoz. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Gondolkodott a hulladéklerakó létesítésről és hajlik abba az irányba, 
hogy megváltoztassa a korábbi véleményét. Úgy gondolja, hogy a technológiai előírásokat be 
kell tartani a cégnek, mivel szigorúan veszik a méréseket, továbbá másik befogadó lerakók 
sem kérték a Testület hozzájárulását a létesítéshez. Tudja, hogy nem az Önkormányzat adja 
az engedélyeket, jelenleg csupán a HÉSZ szabályozása szab gátat a nyitásnak. Azzal is 
tisztában van, hogy az ilyen típusú építési hulladékot nagyon drágán szállítják és helyezik el, 
ezért megadná azt a lehetőséget, hogy hozzájárul a módosításhoz.  
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Szabó Gábor László képviselő: Egyet ért a módosító véleménnyel. 
 
Csizmadi László képviselő: Van már Bugyin olyan cég, aki ilyen típusú engedéllyel 
rendelkezik, mint amilyen felöltést a Kimura Kft. szeretne megvalósítani? 
 
Somogyi Béla polgármester: Igen, kettő is van ahol inert hulladékot fogadnak be és azzal 
töltik a bányát. Mindenük megvan hozzá, laboratóriumok, mázsájuk.  
 
Jelen helyzetben az Önkormányzatnak annyi teendője van, hogy a HÉSZ-t módosíttatja a 
vállalkozó kérésének megfelelően, amelynek költsége a vállalkozót terheli.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ-t 
módosító határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen 1 tartózkodás és 1 nem 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő- testülete úgy dönt, hogy 01630/48 
hrsz-ú 10 ha 9981 m2 területet érintően 
kezdeményezi Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási Terv olyan irányú övezeti 
besorolású módosítását, amellyel a területen 
inert hulladék lerakását, feldolgozását célzó 
tevékenység engedélyezhetővé válik.  
A módosítás elfogadásáig a fenti tevékenység 
a területen nem végezhető. 
 
A módosítással összefüggő költségeket a 
Kimura Kft-nek kell vállalnia.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

8. Előterjesztés befektetések felülvizsgálatára 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: A tárgyalást követően elmondhatja, hogy mindenről őszintén szó esett 
a befektetőnél. A veszteséges működés fő problémáját az jelentette, hogy konzervatív 
befektetési portfóliót kért az Önkormányzat, de ebben az alapban van egy alapok alapja, 
amely részvény tisztán török ingatlanokat tartalmazott. Amennyiben nem likvidálták volna a 
bukást a török értékpapírok tekintetében, akkor mára már realizálódott volna az elvesztett 
pénz. Később amerikai értékpapírba, majd kínai értékpapírokba tették át a részvényeket, de 
a nagy hiányt már nem tudták pótolni. Ismertették velük az alapkezelőnél, hogy egy 
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közepesen kockázatú alap (egytől – nyolcig szokás besorolni) négyes skálán mondható, de 
jelen esetben hetesnek megfelelő részvénypakett is volt a csomagban a török líra miatt. 
Amennyiben most kiveszik a pénzt, akkor a veszteséget el kell szenvedni az 
Önkormányzatnak. Ebben a helyzetben az lenne kívánatos, hogy várják ki az egy éves ciklust 
és nézzék meg vissza tudják-e a tornázni a veszteséget nullára. A jelenlegi álláspont alapján 
az a véleménye, hogy ki kell várni az egy évet és akkor megvizsgálni, mit tud kihozni a 
befektetésből az alapkezelő. A szerződést szeptemberben kötötték, akkor fog lejárni az egy 
év. Amennyiben az Önkormányzatnak szüksége lesz a pénzre a Bölcsőde építéshez vagy más 
pályázathoz, akkor vegyék ki előbb a pénzt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Azt is megtudták, hogy ebben az alapban egy másik alapon 
keresztül voltak másik alapnak is a részvényei – török részvények, ami az adott politikai 
helyzetben esni kezdett. Fő probléma az, hogy bizonyos esésnél eladták a részvényeket, de 
elismerték, hogy rossz helyre volt beállítva a határ, ráadásul miután eladták, kéthetet 
követően már visszaállt az értéke. Rossz döntést követően realizálták a veszteséget.  Abban a 
helyzetben, ha az Önkormányzat elhozza a pénzt, akkor szintén el kell ismerni, azaz 
veszteséggel zárnak. Véleménye szerint egyelőre hagyni kell és figyelni az eseményeket.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
tájékoztatóról és a pénz további alapkezelőnél tartásáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodási szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
 

9/2019. (01.17.) 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. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél és az AEGON Alapkezelő Zrt-nél 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 2019. szeptember havi soros ülés 
Felelős:  Somogyi Béla polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 
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9. Kocsis Ferenc gépkocsi támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság támogatta a kérelmet, nagy szükség van a rendőri 
jelenlétre.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

10/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Kocsis Ferenc körzeti megbízott 
(2347 Bugyi, Arany J. u.11.) részére a PDN-987 
forg.rszámú, Suzuki SX4 típusú személygépkocsija 
szolgálati célú felhasználásához 2019. évben  360 000 Ft 
működési célú támogatást nyújt. 
A támogatás a személygépkocsi üzemanyag költségeire, 
max. 20 %-a (72 000 Ft) alkatrész beszerzésekre, 
karbantartásra használható fel. 
A támogatás folyósítása a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal megkötött szerződés keretében 
lehetséges. 
A támogatáshoz szükséges 360 000 Ft összeget az 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a 3 oldalú támogatási szerződés 
megkötésére 
 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Török Anita  pénzügyi vezető 
 
 

10.  Civil szervezet támogatási kérelme 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy 2019-ben ne támogassák a 
szervezetet, amennyiben támogatni szeretnék a helyi rászorulókat, azt közvetlenül is 
megtehetik. Tapasztalata alapján nincs szükség egy közbenső szervezetre, akik előbb egy 
közösbe helyezik el a pénzt, majd onnan osztják szét. 
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatás 
elutasításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

11/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Emberi Hangon az Életért 
Egyesület (4842 Gulács, Szabadság u.1., adószám: 
1891284-1-15) részére 2019. évben nem nyújt 
támogatást. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert a döntés közlésére. 
 
Határidő:  2019. január 31. 
Felelős : Somogyi Béla polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

 

11.  2019. évi teljesítményértékelési célok meghatározása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
dr. Szatmári Attila jegyző: Törvényi előírásnak kell megfelelni, amikor a 
teljesítményértékelési célokat meghatározzák, amit a Testületnek el kell fogadni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a célok 
meghatározásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

12/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
2019. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az 
alábbiakban határozza meg: 
 

KIEMELT CÉLOK: 
 
1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 
a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- 

és bizottsági munka teljesítése.  
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b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív 
teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre 
történő felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz. 

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
a) 2019 évi évben tartandó európai parlamenti képviselő választás, 

jogszabályban előírt hibátlan lebonyolítása   
b) 2019 évi évben tartandó polgármester-, önkormányzati képviselő 

választás, jogszabályban előírt hibátlan lebonyolítása   
c)  Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével 

kapcsolatos jogszabályok pontos alkalmazása  
d) Közhiteles címnyilvántartás létrehozása, címképzés végrehajtása  
e) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok határidőre 
történő szakszerű és jogszerű ellátása. 

f) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló eljárási törvény 2018. január 
01-el történő bevezetésével összefüggő feladatok végrehajtása 

       g) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a 
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új 
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az 
egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói 
gyakorlat megismerésére, elsajátítására. 

h) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése, pontos   
végrehajtása és ellenőrzése. 

 i) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy az önkormányzatnál 
meglévő segélyezési lehetőségeket, hozzájutásának feltételeit 
megismerjék. A döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra 
kerüljenek.  

 j)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését 
ez irányú szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb 
színvonalon tudják végezni munkájukat. 

 k) A közterület-felügyelő munkájának segítése a jogi lehetőségek mind 
teljesebb feltárásával a hivatal köztisztviselői részéről.   

 
3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos 
célok 

   a) Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     
az európai uniós pályázatokra. 

   b) Bölcsőde és Szennyvíz kezelő építésével kapcsolatos feladatok kiemelt 
kezelése  

   c) Ady Endre és az Erzsébet utca útfelújítási PM ÖNKORM út pályázat 
sikeres kivitelezés elősegítése, pénzügyi elszámolásának végrehajtása     

d) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési 
eljárások soron kívüli ügyintézése   
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e) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 
elősegítése, a folyamatos információ-áramlás biztosítása. 

f) Helyi építési szabályzat módosításával összefüggő feladatok végrehajtása 
  
 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és 
pontos végrehajtása: 
 
a) 2019. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott 

feladatok költséghatékony és racionális megoldására 
b) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő 

biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.   
c)  A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának 

emelésével, az adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat 
adóbevételei. A kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási 
cselekmények elindítása és folyamatos figyelemmel kisérése az 
előirányzott adó és adóbevételek realizálása érdekében  

d)  Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a 
pályázati támogatásokkal való elszámolás 

e) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel 
elő kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások 
megtartását   

f) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai 
támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények 
gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és 
intézmények között létrejött együttműködési megállapodás alapján  

g)  Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi 
keretek takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének 
folyamatos ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és 
kiaknázása. 

h) A 2018. január 01-től bevezetett az ASP 2.0. pályázat rendszer 
szakrendszereinek kezelése, adatok feltöltése, íratok kezelése,  

 
      5)  Együttműködés erősítése  
 
 a)   A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Monori 

Tankerülettel megfelelő együttműködés és kapcsolattartás kialakítása. 
 b) az önkormányzati feladatok ellátása terén 
      - A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés 

erősítése és folyamatos koordinálása. 
- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és 

érdekképviseleti szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és 
tevékenységük fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: folyamatos 
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12.  Hivatásetikai szabályzat elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Szintén szükség van a szabályzat elfogadására, amit a bizottság 
javasol elfogadni.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szabályzat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

13/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai 
alapelveket és az etikai eljárás szabályait 
tartalmazó Etikai Kódexet. 
 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 
 

13.  Területvásárlási kérelem 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság megtárgyalta a kérelmet és vételi árként a 750.- 
Ft/m2 árat javasolta meghatározni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a területvásárlásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

14/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 
Délegyháza 057/5 hrsz-ú 2304 m2 nagyságú szántó 
művelési ágú ingatlant 750,-Ft/m2 vételárért felajánlja 
értékesítésre a Seres Sándor (Budapest Fűrész u. 
109/A. szám alatti magánszemély részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy az eladási ajánlat elfogadása 
esetén az eladással összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
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14.  Illegális hulladéklerakó felszámolására pályázat benyújtása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Mint ismeretes, az Ürbői út kereszteződésében (korábban 
vállalkozói parkként megjelölt terület) a 01125 hrsz.-on illegálisan elhelyezett hulladék 
felszámolására kötelezték az Önkormányzatot. Amennyiben ezt az Önkormányzatnak saját 
költségén kell elszállíttatni, közel 10 millió forintos tételt jelenthet. Az elmúlt napokban 
jelent meg egy pályázat, ami inert hulladéklerakók felszámolására íródott ki, ezért úgy 
gondolták, bármennyit nyernek rajta, azzal csökkenthetik a költségeket. Az árajánlatok 
bekérése most történik. Az elnyerhető három millió forint összeggel szeretnék csökkenteni 
az elszállítással és befogadással járó anyagi terhet.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Az 
illegális hulladéklerakók felszámolására” c. kiírásra.  
A pályázaton igényelt támogatás: bruttó 3.000.000 Ft. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

                       Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő: 2019. február 28. 

 
 

15.  Telekalakítási eljárás megindítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A vállalkozói parkként megjelölt területet áttervezték a Sári út 
mellé, most folyik a telekalakítási eljárás, de ehhez szükséges a Testület jóváhagyó 
határozata. 17 db ingatlan és egy „L” alakú út lesz kialakítva. Most készülnek a víz- és 
csatorna-, továbbá a gáz- és villamosenergia tervek. A pályázatot úgy szeretnék beadni, hogy 
minden engedély rendelkezésre áll, de sajnos nincs idő kivárni, most anélkül fogják beadni a 
Pénzügyminiszterhez, akitől majd megtudják, hogy mire lesz még szükség.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a telekalakításról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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16/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt  
változási vázrajz szerint a tulajdonát képező 057, 058/7 és 061 hrsz-ú ingatlanok alábbiak 
szerinti megosztásához hozzájárul. 

 

 

Megosztás előtt Megosztás után  

Hrsz terület (m2) Hrsz terület (m2) Művelési ág 

058/7 6.9953 061/1 6488 helyi közút 

061 0.5642 061/2 2522 szántó 

 061/3 2704 szántó 

061/4 4014 szántó 

061/5 1062 helyi közút 

061/6 2516 szántó 

061/7 2507 szántó 

061/8 2507 szántó 

061/9 2507 szántó 

061/10 2507 szántó 

061/11 2507 szántó 

061/12 2507 szántó 

061/13 2538 szántó 

061/14 2658 szántó 

061/15 2658 szántó 

061/16 2658 szántó 

061/17 2658 szántó 

061/18 2659 szántó 

061/19 2694 szántó 

061/20 887 helyi közút 

061/21 5303 helyi közút 

 061/22 16514 szántó 

   

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy az telekalakítással kapcsolatos okiratokat aláírja. 

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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16.  Ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Rigó János eladta a tanyáját, ahova a vevő építkezni szeretne, 
de az oda vezető út 2 hrsz-ból áll, aminek egyik fele magántulajdonban van. Attól tartanak az 
építők, hogy nem kapnak építési engedélyt a telekre, mert nincs közvetlen útkapcsolat a 
telekhez, mivel a magánút elzárja azt. Az idős tulajdonos elhunyt, de még korábban szóban 
felajánlotta az Önkormányzatnak azt a csík földet, amivel lehetővé válik az ingatlan 
megközelítése. Az örökösök hozzájárulnak az ingyenes tulajdonba adáshoz. Az önkormányzat 
elvégezteti a telekegyesítést, amelynek költségeit felvállalja annak érdekében, hogy az 
építkezést meg tudja a tulajdonos kezdeni. A jövőben azt a területet is lehetne 
közművesíttetni, de eddig nem volt rá lehetőség, mert nem volt meg az útszélesség hozzá.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tulajdonba vételről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

17/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Rigó János- Bugyi Erdőszél u 4. és Rigó 
Jánosné-Bugyi József A u. 10. szám alatti lakosok tulajdonát 
képező 1513/11 hrsz-ú 343 m2 út terület ingyenes 
tulajdonba történő felajánlását köszönettel elfogadja.  
Az ingyenes tulajdonba adással összefüggő költségeket 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata vállalja 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Somogyi Béla 
polgármestert, hogy az eladási ajánlat elfogadása esetén az 
eladással összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
 

17.  Az általános iskola felvételi körzete a 2019/2020. tanévben 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Formaiságról van szó, amiben az Érdi Járási Hivatal javaslatát 
szükséges jóváhagyni az általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatban.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az iskolai felvételi 
körzetéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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18/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete A 
Képviselő - testület elfogadja – Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztálya 
által - 2019/2020 tanévre az általános iskolai körzetek 
kialakításával kapcsolatos javaslatát.  
 
A Képviselő- testület felkéri a jegyzőt, hogy a véleményt 
küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztálya részére.  
 
Felelős: Dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: azonnal 

 

18.  Tanya elnevezése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Szivósné Nagy Szilvia: Ürbőpusztáról kereste meg egy tanya tulajdonos két kérelemmel. 
Egyik, hogy a településnév után ne a házszám kerüljön feltüntetésre, hanem a Vadászház 
megkülönböztetés.  
A településnév és a közterület jelleg közé teszi lehetővé az előre gyártott program azt, hogy 
a tanyás ingatlan tulajdonosa kérelmére és a Testület jóváhagyását követően beillesszék azt 
a nevet, amely nem sért közízlést és illik a településhez.  
Másik kérelme az édesapja ingatlanára vonatkozik. Az elmúlt hetekben Stengl Tamásné 
kolléganő bejárta az ürbőpusztai tanyás ingatlanokat és egy meghatározott szisztéma szerint 
beszámozta azokat. Az elmúlt napokban megkapták a tulajdonosok a tájékoztatót, hogy az 
ingatlanuk milyen házszámot kapott, majd megkeresés érkezett az említett tulajdonostól, 
hogy szeretnék megtartani a korábbi 32-es házszámukat az újraszámozott 25 helyett. A 
lakcímrendezés célja, hogy egy adatbázis kezelje a Hivatalok, Posták, Földhivatalok és 
Belügyminisztérium nyilvántartásait. Ennek a feladatnak az elvégzését a Hivatalok 
dolgozóinak szükséges elvégezni. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Az első kérelem esetében az előterjesztésben szereplő 3. változatot 
javasolja választani: Bugyi Ürbő Vadászház tanya. 
A második kérelemmel nem tud egyet érteni, hiszen az új átszámozásról már a többi 
tulajdonos is megkapta az értesítést. Biztos benne, hogy többen vannak már, akik ennek 
megfelelően el is végeztették az okmányaik cseréjét. Több esetben volt már arra példa, hogy 
belterületen is megváltoztak a házszámozások, mindenki igazodott hozzá. Tudomása van 
róla, hogy ebben az esetben az okmányirodák ingyen elvégzik a cseréket. Amennyiben nem 
fogadja el a módosított házszámot, az előző kérelmének mintájára tegyen javaslatot a tanya 
egyedi elnevezésére.  
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További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tanya 
elnevezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az 570/2 hrsz-ú Újvári 
Alexandra tulajdonát képező tanya ingatlant Bugyi, 
Ürbő Vadászház tanya elnevezésre módosítja.  
  
A Képviselő-testület felhatalmazza Szatmári Attila 
jegyzőt, hogy a címváltozás átvezetésében az 
intézkedést megtegye. 
 
 Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap                    

                                           

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

20/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az 0334/14 hrsz-ú Újvári Miklós 
tulajdonát képező tanya ingatlan házszámának 
megváltoztatásával nem ért egyet, azt továbbra is 
Bugyi Ürbő puszta 25. számon tartja nyilván, illetve 
az ingatlan tulajdonosa kérheti a tanya egyedi 
elnevezését.  
 
Felelős: Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap                    

 

19.  Egyebek 
- Döntéshozatal utca nevéről 

 
Somogyi Béla polgármester: Az Uszoda építéséhez szükség van a Kossuth – Erzsébet utcáról 
egy új utca kialakításához, amelynek Fabók Ferenc mérnök által már készülnek a tervei. A 
tervet a közeljövőben engedélyeztetni kell, így addigra az utcának nevet kell adni. 
Amennyiben a mai napon van lehetőség dönteni, azzal meggyorsítanák a folyamtaot. Várja a 
javaslatokat a névre. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Amikor a Vasvári Pál utca nevet adták a településen, akkor azt 
a javaslatot tette, hogy a Kossuth Lajos utcáról nyíló utcákat a Márciusi Ifjakról nevezzék el. 
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Véleménye szerint ezek közül kellene választani, amelyre van is javaslata Irinyi József költő 
nevével.  

 
Rácz Zsolt képviselő: Egyet ért Irinyi József nevével.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az utcanév 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

21/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 1073/3 hrsz-ú Erzsébet királyné – Kossuth 
Lajos utca között újonnan kialakítandó utat Irinyi József 
utcaként nevezi el. 
  
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

- Pannon Antenna Kft. megkeresése – Somogyi Béla polgármester 
 

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődött egy ismerősétől a Pannon Antenna Kft.-ről, aki meg kívánja 
vásárolni az Önkormányzat tulajdonában lévő 371 hrsz-ú területét és megtudta, hogy egy 
frissen szerveződő cégről van szó, még kevés információ van róluk. Viszont azt megtudta, 
hogy az 5 G hálózat bővítése kapcsán még egy szolgáltató meg fog jelenni a piacon, aki még 
biztosan helyet fog kérni a tornyon. Egy hálózat minél nagyobb frekvenciájú, annál sűrűbben 
kell adótornyokat elhelyezni. Ez azt jelenti, hogy bérleti díjra még akár egy plusz 
szolgáltatótól számíthatnak. Amennyiben nincs szüksége az Önkormányzatnak a pénzre, 
akkor ne adják el a területet.  
 
Somogyi Béla polgármester: Még árajánlatot sem küldött a cég, várják a szolgáltatók bérleti 
szerződéseit. Amennyiben ezt nem bocsátják rendelkezésükre, akkor kérik, hogy jelöljenek 
meg egy személyt az Önkormányzattól, akinek feltehetik a kérdéseiket.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Úgy gondolja, hogy a Testület döntései nyilvánosak, tegyenek 
meg annyit, hogy eljönnek és megnézik az elfogadott határozatot, amely a bérleti szerződés 
összegéről szól. Ennyit a cég is megtehet, amennyiben célja van a területtel.  
 
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
értékesítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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22/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő Bugyi 371 
hrsz.-ú területet nem értékesíti.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
- Gázterv elfogadása az új telekosztású területre 

 
Somogyi Béla polgármester: Beérkeztek az Önkormányzathoz a gázelosztó vezeték 
tervezéséhez az árajánlatok, melyet az új településrészen történő kiépítéshez kértek be. A 
munka elvégzéséhez a Petroterv Bt. ajánlata a legkedvezőbb, azt javasolja elfogadni.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gázterv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2019. (01.17.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi, Szőlő – Boglárka – Budavirág – 
Csenkesz – Kamilla – Nőszirom – Mézpázsit – Forster 
Kálmán utcák belterületén kialakított új ingatlanok 
ellátásához szükséges gázelosztó vezeték tervezéséhez a 
Petroterv Bt. (Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Nap u. 21. 
Adószám: 24545196-2-13) 420.000.- Ft+ ÁFA összegű 
ajánlatát fogadja el.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: május 31. 

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

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


