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

2019. április 11-i soros ülésén 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila - jegyző 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 

Török Anita – pénzügyi vezető 
Péter Gábor Szilveszter - intézményvezető 

 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van.  Csizmadi László jelezte távolmaradását. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Nagy András Gábor alpolgármester az Egyebekben kíván a Jókai utca 7.5 tonnára történő 
korlátozására javaslatot tenni.  
Somogyi Béla polgármester a Felsőványi rendezvények támogatásáról szeretne tárgyalni, 
majd Molnár Tibor képviselő jelezte, hogy az egyebekben Sittszállításról kíván szót említeni, 
továbbá Somogyi Béla polgármester úr Tájékoztatást kíván adni az illegális hulladék 
eltakarításra nyert pályázatról a Képviselőknek. 
 
A Képviselők részéről nem érkezett további felvetés, ezt követően a Polgármester úr 
szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés 
között végzett Polgármesteri munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

2. 2018. évi könyvtári beszámoló és a 2019. évi munkaterv  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 
3. Lakóingatlan elnevezési kérelem - Kreisz Jakabné  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
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4. Kulák szobor felújításáról – szóbeli 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 
5. '48-as forradalom halottjainak áthelyezése sírhelyre – szóbeli 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 
6. Jelentés a 2018 évi belső ellenőri tevékenységről  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
7. 2018 évi maradvány elfogadása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
8. Kérelem beépítési kötelezettség meghosszabbítására  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
9. Kérelem beépítési kötelezettség törlésére  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
10. Támogatási kérelem Kárpátaljai Szövetség  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
11. Kazinczy Ferenc Ált Iskola udvari játékok felújítása  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
12. Tisztségviselők jutalmazása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
13. Döntéshozatal Sportpark megvalósításról  
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 
14. Egyebek 
- Jókai utca 7.5 tonnára történő korlátozására 
- Felsőványi rendezvények támogatásáról 
- Illegális sittszállítás 
- Tájékoztatás illegális sittelszállításra nyert pályázatról 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 
a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Somogyi Béla polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Tárgyaláson járt az OBO Bettermann Hungary Kft. ügyvezetőjénél, Hernádi 
Lajosnál, akivel a tárgyalás fő témája a munkaerőhiány volt. Felvetődött annak 
lehetősége, ha az OBO cég konténerekből lakásokat építene azoknak a 
dolgozóknak, akik nem helyi lakosok és nem tudják megoldani napi ingázással a 
munkába járásukat. Rövid időn belül nem tudják az építési telkeket értékesíteni, 
amelyekre a cég is adott be kérelmet sorházas lakások építéséhez. Amennyiben 
nagy szükség van lakásra, akkor konténerlakásokhoz a Nyárfa utca szélén lévő 
terültet jelöljék meg. Azon a véleményen van, ha nem szükséges, ne tegyék ezt 
meg, mivel csak 100 fő tudná megpezsdíteni a termelést, annyi lakást viszont a 
Nyárfa területén nem tudnak megvalósítani. Ilyen irányú igény más cégeknél is 
van, pl. Ványligeten Sólyom László ügyvezető is két házat helyzetbe hoz, hogy 
munkásokat tudjon hozni a bányába. Tudomása van róla, hogy a Hunland cég 
ügyvezetője is bérel házat a dolgozóinak a Ráday utcában. Az ipari park 
bővülésével többszáz ember hiányzik a munkaerőpiacról, ami különféle 
veszélyeket rejthet. Nem lenne jó, ha az ipari parkok bővülésével migrációs helyzet 
indukálódna a településen vagy a környéken.  

- Szó volt a TAO támogatásról is és megtudta, hogy az uszoda támogatásra félre van 
téve egy jelentősebb összeg.  

- Tájékoztatta a Sportegyesület elnökét, hogy a pályázaton elnyert kisbusz 
megvételéhez keressenek meg cégeket TAO támogatásért, amihez a 3.5 millió 
forintos önrészt biztosítani tudják.   

- Az OBO-s tárgyaláson szó esett még fejlesztési területek lehetőségéről is, ahol 
elmondta, hogy a volt honvédség területét egy másik állami cég sajnálatos módon 
használatba vette.  

- Szabó Istvánnál a Pest Megyei Közgyűlés elnökénél járt, akinek átadta a vállalkozói 
parkra elkészített új tervdokumentációt, ami az eddig elért eredményeket 
tartalmazza, mert még nem teljes az anyag, még nincs meg minden engedély 
hozzá. Azzal bíztatta, hogy jövőre a nyolcvan milliárdos Pest Megyei támogatásból, 
ami külön támogatás Pest megye helyzete miatt, nagyobb eséllyel nyerhet a 
település. 

- Bányászattal kapcsolatban egyre több bányavállalkozó keresi meg az 
Önkormányzatot, hol vannak szabad területek, mert nagy igény van az 
építkezésekhez az alapanyagra, ez abból is látszik, hogy az árak duplájára 
emelkedtek a tavalyihoz képest.  

- Kamrás Kft. ügyvezetője is megkereste, hogy mi az Önkormányzat álláspontja a 
bányák bővítéséről.  
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- Megkereste a Duna-Dráva Cement Kft. új ügyvezetője is, akik szintén kérelmezni 
fogják a HÉSZ módosítást, hogy a velük szemben lévő területet az Önkormányzat 
jelölje ki bányászatra alkalmas területnek.  

- Szintén megkereste a Nemzetközi Alapanyagellátó Zrt. igazgatója Dulházi István, 
hogy a KK Kavics Kft. mögötti területet tegyék lehetővé számukra. Tudni lehet, 
hogy a Paks2 és az új vasútvonal építése nagy alapanyag igénnyel fog bírni. Az 
Országos Rendezési Terv írja elő, hogy az Önkormányzatok a műszaki üzemi terv 
engedélyezésénél beléphetnek tiltóként, amennyiben a HÉSZ nem támogatja 
újabb bányák megnyitását.  
 

Rácz Zsolt képviselő: Ekkora igényű sóderszállításhoz az elkerülő utat is építeni kellene, mert 
a sóder nagy részét a településen át fogják kiszállítani.  
 
Somogyi Béla polgármester: Már az országgyűlési képviselők is látták az elkerülő út 
engedélyes tervét és megbeszélték az útvonalat is.  

- Megkezdődött a Bölcsőde építésére a közbeszerzési eljárás, már jelentkezők is 
vannak, akik hamarosan megkapják a részletes felhívást és az árazatlan 
költségvetést, amit majd be tudnak árazni.  

- Folyik a Hangár melletti - Délegyházát összekötő - útra a közbeszerzési eljárás, 
amihez a sódert kiszállító Gerulus cég elérte a Duna Aszfaltnál, hogy jobb 
minőségű utat építsenek, mert a kiszállító teherautók széttapossák a nagy súly 
alatt az új utat. A beruházásba beszáll a Duna Aszfalt és ún. Remix géppel sóder és 
cement felterítése után félméter mélyen feldarálják az utat, amivel egy homokos 
betonalapot készítenek, erre fog kerülni az aszfalt.  Az MVH-nak engedélyezni kell 
a jelentősebb műszaki tartalom változást, amit be kell jelenteni és új költségvetést 
kell hozzá készíteni, de ezt a munkát Duna Aszfaltra bízták. 

- Az uszodához be van adva építési engedélyezéshez a kérelem. Ezzel kapcsolatban 
tegnap megbeszélés volt, aminek sajnos nincs eredménye. A pályázathoz sokkal 
kevesebb a pénz és szigorúbb feltételei vannak, ezért a III. kerületből egy elnyert 
pályázatot szeretnék áthozni Bugyira. A megbeszélés jórésze arról szólt, hogy idő 
hiányában hogyan tudják megvalósítani, de 480 millió forint már fel van töltve az 
építésre, továbbá az OBO cégnél is van hozzá több tíz millió forint tartalék. 
Előfinanszírozásban nem vihető a dolog. Jövő év június 30-ig törvény szerint be kell 
fejezni, ezért időt kell nyerni. A pályázat kiírója összeállít egy anyagot, amivel 
bemennek a vízilabda szövetséghez és érdeklődnek, hogy ezt a megoldást tudják-e 
támogatni, amivel megkeresik az államtitkár asszonyt és kérnek fél-egyéves 
hosszabbítást. Az Önkormányzat szeretné megvalósítani az Uszodát, nem 
szeretnék hagyni, hogy a pénzt a szövetség költse el, ami egyben azt is jelenti, 
hogy a kiegészítő támogatást vissza kell fizetni és még büntetést is kapnak és a 
jövőben már nem lesz lehetőség uszoda megvalósítására a településen.  
 

Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a szennyvíztisztító építéséről lehet-e tudni valami 
információt.  
 
Somogyi Béla polgármester: Az irányító hatóság felé a kivitelező cégnek nincs kapcsolata, így 
még azt sem tudták megkérdezni, hogy az SBR rendszert be szabad-e tenni a másik helyébe.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

75/2019.(04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Polgármesteri munkáról-, 
valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

2. 2018. évi könyvtári beszámoló és a 2019. évi munkaterv 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen a beszámolót megtárgyalták, a bizottsági 
tagok elfogadásra javasolják azt.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

76/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bessenyei György Könyvtár 2018 évi 
beszámolóját, valamint a Könyvtár 2019 évi 
munkatervét.    
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Lakóingatlan elnevezési kérelem - Kreisz Jakabné 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen az a javaslat született, hogy Kreisz Jakabné 
ingatlanát Bugyi, Kácsás tavi dűlő 1 számnak nevezzék el. Ezt a területet leginkább így ismerik 
a köztudatban, erről a címről könnyen beazonosítható az ingatlan.  
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a lakóingatlan 
elnevezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kreisz Jakabné lakóingatlanának lakcímelnevezéséről 
szóló kérelmére a 2347 Bugyi, Kácsás tavi dűlő 1. szám 
elnevezést támogatja.    
 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2019. május 30. 

 

4. Kulák szobor felújításáról – szóbeli 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Az a vélemény született az ülésen, hogy a Kulák szobor 
állagmegőrzésének érdekében kérjék meg a fafaragót, hogy mérje fel annak állapotát, adjon 
árajánlatot a felújítás költségeire, majd adjon az Önkormányzat támogatást annak a civil 
szervezetnek (gazdakörnek) aki állította, hogy hozza azt rendbe.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szobor felújításáról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 

78/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kulák szobor állagmegőrzéséhez 
szükséges felújítás érdekében az Önkormányzat keresse 
fel az alkotó Solymosi Miklós fafaragót, hogy mérje fel 
annak jelenlegi állapotát és a felújításhoz készítsen 
árajánlatot.  
 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2019. május 30. 

 

5. '48-as forradalom halottjainak áthelyezése sírhelyre – szóbeli 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: A síremlékek áthelyezéséhez megkereste a Nemzeti 
Örökség Intézetet, ahonnan még nem érkezett meg a válasz. Amint megkapja a további 
instrukciókat, el lehet kezdeni az exhumálást.  
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Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy az Ürbői út mellett lévő forradalmi sírhelyeket is hozzák 
be a temetőbe. 
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Ebben az esetben meg kell keresni a hozzátartozókat, 
hogy hozzájárulnak-e az áthelyezéshez. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a sírhely 
áthelyezéséről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Nemzeti Örökség Intézet 
véleményét követően a temető hátsó részéből 
áthelyezi a ’48-as forradalom halottjainak sírhelyét.  

2. A Testület kéri továbbá, hogy az Önkormányzat 
keresse meg az Ürbői út mellett lévő forradalmi 
halottak sírhelyének áthelyezésével kapcsolatban a 
hozzátartozóikat, hozzájárulnak-e az exhumáláshoz 
és a temetőbe, sírhelyen történő elhelyezéshez.  

 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 

6. Jelentés a 2018 évi belső ellenőri tevékenységről 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság elfogadásra javasolja a belső ellenőri 
tevékenységről szóló beszámolót.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belső ellenőri 
tevékenységről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

80/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli 
Szolgáltató Kft. 2018. évi belső ellenőri tevékenységről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. 2018 évi maradvány elfogadása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a maradványról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

81/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat és intézményi 2018. évi maradványát az alábbiak 
szerint jóváhagyja.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
 összes maradvány:  193 227 124,- Ft 
 szabad maradvány: 190 380 618,- Ft 
Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 
 összes maradvány:  782 597,- Ft 
 szabad maradvány: 728 162,- Ft 
Bugyi Nagyk Önk. Településfejlesztési-, ellátási és üzemeltetési 
Szerve 

összes maradvány:  340 838,- Ft 
 szabad maradvány: 340 838,- Ft 
Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

összes maradvány:  313 853,- Ft 
 szabad maradvány: 306 033,- Ft 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 

összes maradvány:  701 006,- Ft 
 szabad maradvány: 419 007,- Ft 
 
A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzat és 
intézményei szabad pénzmaradvány felhasználásához hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 

8. Kérelem beépítési kötelezettség meghosszabbítására 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Korábban szó volt róla, hogy össze fogják gyűjteni az összes 
olyan ingatlant, akik önkormányzati építési telket vásároltak és nem teljesítették a beépítési 
kötelezettséget.  
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Nagy András Gábor alpolgármester: Tavaly már történt kezdeményezés, de nem jártak a 
végére, most ismét ki kell gyűjteni az adatokat és együtt kell kezelni az összes ügyet.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés 
elhalasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

82/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nagyné Magyar Marianna (2347 Bugyi Dr Abay Frigyes u. 13) 
tulajdonát képező 2115/3 hrsz-ú ingatlan beépítési 
kötelezettség meghosszabbítására irányuló kérelméről az 
áprilisi ülésen nem dönt, Testület a májusi soron következő 
testületi ülésig a döntést elhalasztja.  
Az Önkormányzat felülvizsgálja azokat az ingatlanokat, 
amelyek esetében a vásárlástól számított négy év elteltével 
nem teljesült a használatba vételi engedély bejegyzése.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 

 

9. Kérelem beépítési kötelezettség törlésére 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ebben az esetben is javasolja az elutasítást, egy hónap 
határidőn belül elkészítik a listát az érintett ingatlanokról.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a döntés elhalasztásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

83/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Szomjas Ede és Szomjasné Czérna Krisztina (2347 Bugyi 
Nőszirom u. 13) tulajdonát képező 2103/66 hrsz-ú ingatlan 
beépítési kötelezettség biztosítására, valamint az elidegenítési 
tilalom törlésére irányuló kérelméről az áprilisi ülésen nem 
dönt, Testület a májusi soron következő testületi ülésig a 
döntést elhalasztja.  
Az Önkormányzat felülvizsgálja azokat az ingatlanokat, 
amelyek esetében a vásárlástól számított négy év elteltével 
nem teljesült a használatba vételi engedély bejegyzése.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 
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10. Támogatási kérelem Kárpátaljai Szövetség 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottság nem támogatta a szövetség kérelmét, mivel 
államilag támogatott táboroztatáshoz kérik a támogatást. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási kérelem 
elutasításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

84/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Kárpátaljai Szövetség államilag 
finanszírozott táboroztatási költségeihez a támogatási 
kérelmet elutasítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 

11. Kazinczy Ferenc Ált Iskola udvari játékok felújítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Tudomása van róla, hogy az Intézményvezető asszony 
újabb helyekről is kért árajánlatot és jön még egy másik cég is, aki megtekinti a kerti játékok 
állapotot és ajánlatot ad felújításra.  
 
Somogyi Béla polgármester: Továbbra is javasolja, hogy várják meg az ajánlatok 
beérkezését, ezt követően döntsenek a kivitelező cégről.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a játékok 
felújításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola udvari játékainak felújítására vonatkozóan 
három cégtől árajánlatot kér be. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 30 nap 
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13. Tisztségviselők jutalmazása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Csizmadi László képviselő: Szeretnék a Polgármester urat és az Alpolgármester urat 
jutalmazni, mivel az ő fizetésük törvényileg van meghatározva, azon emelni nem tudnak. A 
bérrendezést ebben a formájában kívánják alkalmazni az ő esetükben.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja tisztségviselők 
jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Somogyi Béla polgármester polgármestert – 
2018. második félévi munkáját értékelve – 1.550.000,-Ft 
összegű jutalomban részesíti.  
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Nagy András Gábor alpolgármester – 2018. 
második félévi munkáját értékelve – 1.400.000,-Ft összegű 
jutalomban részesíti.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

 

14. Döntéshozatal Sportpark megvalósításról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy nyertes lett a két évvel 
ezelőtt beadott Sportpark pályázat, amelyet két darab „D” típusúra adtak be, de a helyszínről 
még dönteni kell, mert a sporttelepen belül volt megjelölve a helyszíne.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Egyik helyszín a focipálya mögött volt 
megjelölve, ahova egy 150 m2-es gumis parkra pályáztak, a másik helyszín a Széchenyi téren 
a Krumplifesztivál területére szólt, ahova 150 m2-es és futókörös parkra pályáztak.   
A nyertes pályázat egy 90 m2-es „C” típusúra szól, de kérdés, hogy hol legyen a helyszíne?  
Nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, csak a helyszínt kell biztosítani.  
 
Nagy András Gábor alpolgármester: Az orvosi ügyelet kertjének megfelezésével lenne hely, 
amennyiben a játszó térig leválasztanák, a kert végében meg lehetne építeni a Sportparkot. 
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Somogyi Béla polgármester: Beszélt Bai Miklósnéval a Sport Egyesület elnökével és arra 
jutottak, hogy az eredetileg tervezett helyszínen – Focipálya mögötti részen nem alkalmas a 
Sportparkot megvalósítani.  
 
Mint helyszínt, el tudja képzelni a Sportcsarnok előtti kertet is, vagy az orvosi rendelő kertjét, 
amennyiben összevonják a játszótérrel és az orvosi ügyelet udvarával egy közös helyrajzi 
számra.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Sportpark 
eredeti helyszínéről szóló elutasító határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja és támogatja Bugyi Nagyközségben megvalósuló 
„C” típusú Sportpark építésének helyszínét nem a 
pályázatban megjelölt eredeti helyszínen (Focipálya mögött) 
javasolja megvalósítani. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Sportpark Sportcsarnok előtti 
helyszínéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 nem szavazattal 
elutasított, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

88/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja és támogatja Bugyi Nagyközségben megvalósuló 
„C” típusú Sportpark építésének helyszínét a Sportcsarnok 
előtti hátsó kijárathoz javasolja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület összevonásáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 
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89/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Nagyközségben megvalósuló „C” 
típusú Sportpark építéséhez az Önkormányzat 
kezdeményezze a Játszótér, valamint az orvosi rendelő és 
orvosi ügyelet kertjének egy közös helyrajzi számra történő 
összevonását.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Sportpark helyszínéről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

90/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja és támogatja Bugyi Nagyközségben 
megvalósuló „C” típusú Sportpark építését. 
A parkot az alábbi önkormányzati tulajdonú területre 
kívánja telepíteni: 
- sportpark helyszíne: 5/56 hrsz. területen. 
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. április 16. 
 

15. Egyebek 
- Jókai utca 7.5 tonnás súlykorlátozása 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Javasolni szeretné, hogy a Jókai utcát jelöljék ki 7.5 
tonnás súlykorlátozásra, mivel a kamionok rendszeresen behajtanak és széttapossák az 
árkokat.  

 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a súlykorlátozásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

91/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközségben a Jókai 
utcában 7.5 t súlykorlátozást vezet be.  
Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
alpolgármestert az intézkedés végrehajtására.  
 
Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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- Felsőványi rendezvények támogatása 

 
Somogyi Béla polgármester: Felsőványról érkezett két megkeresés gyermeknapi rendezvény 
és falunap megtartásához. Tavaly is nyújtottak támogatást mobil WC-k bérléséhez, valamint 
a színpadot kölcsönadták a gyermeknapi programhoz. Az Önkormányzatnak is öröm, ha a 
településen történik önszerveződés. Ebben az évben két csoport megkereste meg, és 
mindketten kérnek önkormányzati támogatást a rendezvényekhez. 
Azt javasolja, hogy közös szervezés esetén adjon támogatást az Önkormányzat, ha együtt 
rendezik meg a programot. Az Önkormányzat nem lehet partner a megosztottságban. 
Felmerült benne, hogy nem lenne-e célszerű a szervezést valaki hozzáértőre bízni. 
 
Péter Gábor Szilveszter intézményvezető: Járt már felsőványi programon és azt látta, hogy 
az a program nem felelt meg gyereknapnak. Elképzelhetőnek tartaná azt a megoldást is, 
hogy a ványi gyermekeket behívják a községben megrendezésre kerülő gyereknapra és 
ványra nem lenne szükség külön programot tartani. A településen színvonalas műsorral 
várnak minden gyermeket.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Az a véleménye, hogy közösen tartsanak egy rendezvényt a 
ványi lakosok, a támogatási összeget együtt használják fel, együtt szervezzék meg a műsort.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közös 
program megvalósításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Felsőványon a közös 
szervezésben megvalósuló gyermeknap, valamint a 
falunap megrendezéséhez a korábbi éveknek 
megfelelően anyagi támogatást nyújt.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: május 30. 

 
- Sittszállítás Sport utcai ingatlanra 

 
Molnár Tibor képviselő: Több hete, hónapja tapasztalja, hogy sittel töltik fel Cserna Ferenc 
Sport utcai ingatlanait.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A terület egy méterrel feltölthető, de természetesen nem építési 
törmelékkel. Tudomása van róla, a feljelentés a környezetvédelmi hatóság felé megtörténik.  
 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó képviselő: Rusznyák család a szomszédjából jelezte, hogy a 
csapadékvíz átfolyik a kertjükbe a nagy szintkülönbség miatt.  
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- Tájékoztatás illegális hulladék eltakarításra nyert pályázatról 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy megnyerte az Önkormányzat 
a pályázatot az illegális hulladék eltakarításához. Az Ürbői út kereszteződésében lévő 
elhordást fogják elvégezni, amihez hárommillió forintot nyertek. Meg fogják vizsgálni, hogy 
mennyi jó minőségű föld van a sitt között és nem lenne-e érdemes a Szőke bányába bevinni, 
amit 800.- Ft/t áron fogadnak be.  
 

- Uszoda pályázathoz önerő biztosítása 
 

Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy az Uszoda pályázat 
benyújtásához szükség van egy döntésre, amely az építés költségéhez  

 
 

93/2019. (04.11.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a vízilabda sport célját 
szolgáló uszoda építési költségeinek önrészét, 
385.747.913.- Ft-ot, azaz háromszáznyolcvanötmillió-
hétszáznegyvenhéz-kilencszáztizenhárom forintot – 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a költségvetésének 
terhére vállalja, azt az Oázis Sport Szolgáltató 
Nonprofit Kft. (1031 Budapest, Kiscelli u. 7-9.) részre 
nem visszatérítendő támogatásként biztosítja.  
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 2019. április 30. 

 
 
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 


