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

2020. március 16-i soron következő ülésén 
 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor - polgármester   

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
Zsolt, Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
Török Anita – pénzügyi vezető             
Hegedűs Krisztián helyi lakos és kérelmező 

Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron következő önkormányzati ülésen 
megjelent Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van. Rácz Zsolt 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.  
A Képviselők részéről nem érkezett javaslat, a Polgármester úr viszont kérte, hogy a 
meghívóban szereplő 11. napirendet vegyék első tárgyalandó napirendnek, mert vendég 
érkezett hozzá.  
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. Hegedűs Krisztián kérelme 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

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

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Döntéshozatal a 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számáról  

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
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4. Óvodavezető álláshelyre pályázat kiírása  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

5. Ürbőpuszta helytörténetéhez és kutatási munkáihoz kérelem - Paczalos Attila  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

6. Közművelődési rendelet elfogadása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
      Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről   

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

8. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása   
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. 2020. évi igazgatási szünet meghatározása   
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Katolikus egyház támogatási kérelme   
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Közmeghallgatás előkészítése 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Ürbőpusztai földtulajdonosok kérelme  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

14. A családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2017 (VI.09.) önkormányzati 
rendelet módosítása   

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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15. Szúnyoggyérítésre ajánlat ismertetése 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

16. Településfejlesztési- Ellátási és Üzemelési Szerv munkavállalóinak készségfejlesztő 
képzési sorozata 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

17. Szadai Gabriella kérelme 065/1, 065/53 hrsz ingatlanokra vonatkozóan  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

18. Buszmegállók tervezési fázisa  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

19. Vételi ajánlat területvásárláshoz  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
20. Eljárás kezdeményezése Bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban  

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

21. Az 1076 hrsz. önkormányzati ingatlanból 129 m2 csereterület felajánlása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
22. Belterületbevonási kérelmek 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

23. Egyebek 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Hegedűs Krisztián kérelme 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Meghívta az ülésre Hegedűs Krisztiánt, aki kérelmet adott 
be az Önkormányzathoz a 0508/22 és a0508/24 hrsz. önkormányzati termőföldek 
megvásárlására. A bizottsági ülésen tárgyalta a Testület, ahol az értékesítéshez a 3.000.000.- 
Ft-os vételárat határozták meg. Erről tájékoztatta az ügyfelet, aki az árat magasnak tartotta 
az általa ígért 2.000.000.- Ft-hoz képest, ezért arra kérte, hogy a Testületi ülésre eljöhessen 
és személyesen mondja el az ajánlatát.  
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Hegedűs Krisztián kérelmező: Köszöni, hogy lehetőséget kapott a személyes meghallgatásra, 
majd elmondja, hogy az ajánlata 2 millió forint/hektár volt, amit nem fogadott el a bizottság, 
mert alacsonynak tartották. Ő viszont a 3 millió forint/hektárt tartja magasnak, ezért 
módosítja az ajánlatát és felajánlja a 2,5 millió forint/hektár árat, amennyiért szeretné a 
földet megvásárolni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Támogatja az ajánlatát, javasolja, hogy fogadják el a 
felajánlott módosított árat.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a termőföld 
értékesítésről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

34/2020. (03.16.) sz. K.t. határozat: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Hegedűs Krisztián - Kiskunlacháza 0508/22 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú 1863 m2 3,45 Ak és a 0508/24 
hrsz-ú 278/931 hányad önkormányzati tulajdonú 4979 
m2 9,28 Ak értékű - szántóra vonatkozó vételi ajánlatát 
megismerte.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy az 1) pontban leírt tulajdonát képező szántó 
ingatlant 2.500.000,-Ft/ha vétel áron értékesíti Hegedűs 
Krisztián részére. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vétellel összefüggő 
jognyilatkozatok megtételére, további intézkedés 
megtételére.   

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
2. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról:  
 

- Február 13-án Brabanti József mérnökkel volt megbeszélése a leendő lámpás zebrák 
tervezéséről és építéséről. El kell küldeni részére a már nem engedélyes zebrák 
anyagát, valamint ki kell jelölni azokat a helyeket, ahova a 8 db átkelő hely 
tervezésével megbízzák. Át fogják nézni a közlekedési hatósággal és a Magyar 
Közúttal. A tervezett átkelőket az alábbi helyekre javasolja:  

• Lakótelephez a József Attila utca kijárójához, 

•  a Szabadság utcai átjáróhoz,  



 6 

• a dr. Abay Frigyes – Teleki utcai kereszteződéshez,  

• Szőlő – Teleki utca kereszteződéshez,  

• a Fő térre,  

• a Templom utcai kanyarhoz,  

• a Kossuth L. – Arany J. utcai kereszteződéshez,  

• a Kossuth L. – Jókai utcai kereszteződéshez tervezik.  
Utóbbihoz azért indokolt, mert nem tudnak átkelni az úton, akik az óvodába 
viszik a gyerekeket.  

 
Gyurászik László képviselő: Nem lesz sűrű a Teleki úton a lámpás kereszteződés?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Meg kell oldani az átjutást egyik oldalról a másikra. A 
lámpa váltás gombnyomással fog működni, nem szükséges minden esetben megnyomni a 
gombot. Pl. ha szabad az átjutás, anélkül is át lehet menni, hogy pirosra kell váltani a 
lámpának.  
 
Molnár Tibor képviselő: Az elkerülő út megépülésével nem kellene átgondolni a zebrák 
sűrűségét?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az elkerülő út anyagát odaadták az államtitkárnak, akitől 
azt tudták meg, hogy 2022 előtt nem várható az út megépítése. 3.200 milliárd forint van 
betervezve fejlesztésekre, az Önkormányzat projektje felette a 13. helyen szerepel. 
Amennyiben kiesik egy projekt akkor, az elkerülő út építése előbb kerül a listán. Toroczkai 
Zsolt főosztályvezetőtől azt is megtudták, hogy fél évvel is meggyorsíthatja az útépítést az, 
ha az Önkormányzat elkészíti az elkerülő út kiviteli tervét. Az engedély nem az 
Önkormányzat nevére fog szólni, de valamilyen átcsoportosítással vállalni kell a tervezési 
részből. A Sári út – Ócsai út mögötti részt nem terveztetik bele az elkerülő út terveibe, mert 
arra a szakaszra nem lehet teherautóval behajtani.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A Duna Aszfaltnak van érdekeltsége a területünkön, 
amennyiben meg lehet építeni az elkerülő utat, akkor olyan céggel valósítaná meg, aki jó 
útépítésben. Tavaly megvásárolta az Önkormányzat a tervezői jogot, egyébként a NIF 
feladata lenne a terv elkészítése.  
 
Józsa László képviselő: Minden olyan jelentősebb lépést, ami a beruházásokkal kapcsolatban 
történik, azt az érintettek részére tájékoztatni kell.  
 
Molnár Tibor képviselő: Még most is az a véleménye, hogy sok lesz a zebrák száma, helyette 
inkább lassító öböl kiépítésére lenne szükség.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Jöjjön ki az útügyi hatóság szakembere és nézze meg 
hova indokolt és hova nem indokolt zebra kiépítése. Ezt követően döntsék el melyiket 
terveztetik meg.  
 

- Március 14-én DTKH ülés volt, ahol Alsónémedi polgármestere képviseli a települést. 
Aláírták a szerződést, a hulladékgyűjtés folyik a településen. 
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- Március 18-án a Borzasi kápolnánál jártak és megtekintették, még mielőtt elindul a 
közbeszerzés, átbeszélték még egyszer a részleteket. Voltak különbözőségek, amiket 
egyeztettek.  

- 19-én volt a bölcsődevezetői meghallgatás.  
- 19-én szépkorút köszöntöttek a Munkácsy utcában.  
- Jelzőrendszeres szakmai megbeszélés volt a Hivatalban, ahol részt vettek a tagok, 

valamint a szociális bizottság tagjai, a rendőrök, közterületfelügyelő, védőnők, 
háziorvosok. Sok probléma felvetődött, amire közösen keresték a megoldást. 

- 20-án eljött és bemutatkozott a Pro Régió Ügynökség, akit már ismertek, mert ők 
ellenőrizték a belterületi utak munkáját. Közbeszerzéseket készítenek, jó csapat, jól 
együtt lehet velük dolgozni.  

- 21-én Molnár Tibor képviselővel átmentek a Kazinczy Általános Iskola udvarára és 
megtekintették a szabadtéri játékokat, amelyek nem úgy állnak, ahogy azok 
biztonságosan használhatók. Támogatást kér az Intézményvezető a játékok és a terep 
rendbehozásához. Tereprendezést követően a játékokat ki kell emelni és újra kell 
telepíteni. 
 

Molnár Tibor képviselő: A vállalkozó azt mondta, neki mindegy ki végzi a telepítés munkát, 
egyelőre letette a játékokat úgy, hogy azok nem töröttek. Felveszi a vállalkozóval a 
kapcsolatot és leíratja vele, hogy hozzájárul, hogy rendbe tegyék azokat. A vállalkozó 
szerződése a telepítésig szólt, de az iskolának szüksége van tanúsítványra is, hogy a kerti 
játékok használhatók.  
 

- Ismét tárgyalása volt dr. Végh Lászlóval, aki elmondta, hogy családi okok miatt nem 
szándékozik eladni az orvosi rendelő épületet. Vagy építeni kell az Önkormányzatnak, 
vagy át kell alakítani egyik épületét orvosi rendelővé.  

- Megkereste a Habsburg Ottó alapítványtól Zichy Eszter, akivel egy tartalmas 
beszélgetése volt. 

- Az Önkormányzat visszavonta a Búcsú megrendezésére meghirdetett eseményt a 
kialakult koronavírus járvány miatt.  

- Március 05-én befejeződött a gázvezeték kiépítése az új telekosztású területen. 
Várják, hogy elkészüljenek az úttervek, azt követően ki kell írni a közbeszerzést 
útaszfaltozásra, ezt követően kezdődik az értékesítés.  

- 6-án bejárás volt az Arany János utcában az ELMŰ szakemberével, akivel átbeszélték 
a villanyoszlopok áthelyezését. A kerékpárútnak még az idén el kell készülni. 

- 7-én elektronikai hulladékgyűjtési akció volt a településen, nagy mennyiséget 
gyűjtöttek be.  

- 9-én aláírták a MorrowMedical Zrt-vel az újabb szerződést az orvosi ügyelet 
feladatellátására. Megemlítette az ügyvezetőnek, hogy volt olyan eset, amikor 
panaszt jeleztek a vezetőségnek az ügyeleti munkára, de még választ sem kaptak az 
ügy kivizsgálásáról.  

- Megkereste az Ócsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője, hogy némi támogatásra 
lenne szükségük. 850 ezer forintot kérnek egyszeri támogatással, és évi 350 ezer 
forintot számoltak Bugyi településre a lakkosságszám arányában támogatási 
összegnek.  

- A BEMBOZ Kft.-vel tárgyaltak az Önkormányzat intézményeinek biztosításával 
kapcsolatban.  

- 11-én Kiskunlacházán járt és meghívták a vezetőket a Krumplifesztiválra vendégnek.  
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- A Hangár utcánál voltak a Vízügyi Igazgatósággal helyszíni bejáráson, ahol a 
forgalomba helyezési hozzájáruláshoz tekintették meg az utat. Ellenőrizték, hogy a 
nyári időszakban le tudnak-e majd menni és kaszálni a csatorna partot.  

- A Koronavírus járvány terjedése miatt elmaradt a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos 
Kooperációs megbeszélés.  

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

35/2020. (03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja Polgármesteri-, valamint két ülés 
között végezett munkáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Döntéshozatal a 2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai 
csoportok számáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Az óvodavezető megírta a maximális csoportlétszámra 
vonatkozó kérelmét, amelyet az őszi beiratkozáshoz határozott meg. A Testületnek ezt a 
javaslatot jóvá kell hagyni. 

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

36/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, 
hogy a 2020/2021 nevelési évre 7 csoport indítását engedélyezi. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, 
hogy a 2020/2021 nevelési évre engedélyezi a törvény szerinti 
maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő 
túllépését.  

3) Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az 
alábbi létszámban állapítja meg: 

óvoda csoport várható létszám 
2020/201 nevelési 

évben 

 
Napraforgó 

Hóvirág 26 

Tulipán 27 
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Margaréta 27 

Katica Vizipók 26 

Pillangó 27 

Bóbita Micimackó 29 

Kópé 27 

Összesen  189 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
           Bodnár Sándorné óvodavezető 

 

4. Óvodavezető álláshelyre pályázat kiírása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Lejár az óvodavezetői állás, ezért ki kell írni újra az öt 
évre szóló pályázatot. A határozat két pontból áll, az első a pályázat kiírásáról, a második a 
közzétételről.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvodavezetői 
álláshelyről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

37/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
20/A és 20/B §-ai alapján pályázatot ír ki a 
Napköziotthonos Óvoda óvodavezető magasabb vezetői 
beosztásának betöltésére. 

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

 
                                                                Határidő: értelem szerint 
                                                     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
        Dr. Szatmári Attila jegyző   

 
 

5. Ürbőpuszta helytörténetéhez és kutatási munkáihoz kérelem - 
Paczalos Attila 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Nagy András Gábor polgármester: Kérelem érkezett Paczalos Attila helyi lakostól, aki 
helytörténeti anyagok állít össze Ürbőpusztáról. Az anyaggal már eljutott egy szintig, de a 
jövőben az anyagi lehetőségei korlátozottak, ezért kéri az Önkormányzatot, hogy egy 
kamerás drón megvásárlását támogassa. A bizottság javasolja a 827.800.- Ft-os drón 
megvásárlását, amelynek őrzése a Művelődési Ház intézményében lesz.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kamerás dón 
megvételéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

38/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bessenyei György Művelődés Ház 
részére biztosítja egy darab kamerás drón megvásárlását 
legfeljebb 827.800.- Ft értékben.  
A drón őrzését a Bessenyei György Művelődési Ház 
intézményvezetőjére bízza.  
Intézményvezető Paczalos Attila ürbőpusztai lakos részére 
a kamera térítésmentes használatát biztosítja, 
amennyiben azt a helytörténeti kutató munkájához 
használja. 

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 

 

6. Közművelődési rendelet elfogadása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
      Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Indokolt a közművelődési rendelet módosítása, ezért 
elkészítette az intézményvezető az új egységes szerkezetű rendeletet.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közművelődési 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s megalkotta 
az alábbi rendeletet: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 6/2020. (III.17.) sz. önkormányzati rendeletét a 
helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
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7. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Jegyző úr a kollégái segítségével elkészítette a Hivatal 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót, amelyet a bizottság megtárgyalt és elfogadásra 
javasol a Testület felé.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a hivatali beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

39/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 
a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Szatmári Attila – jegyző  
Határidő: azonnal  

 

8. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

 
Nagy András Gábor polgármester: A 2020. költségvetési évben egyelőre két közbeszerzést 
tudtak megnevezni, amennyiben lesz változás, módosítani fogják a tervet.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2020 évi 
közbeszerzési terv elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

40/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. 
évre vonatkozó közbeszerzési tervét- amely az 
előterjesztés mellékletét képezi - elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési terv (40/2020. (III.16.) számú határozattal elfogadva 
 

Közbeszerzé
s tárgya 

Közbeszerzés 
megnevezése 

Közbeszerzés várható időpontja 
(hónap) 

Közbeszerzés 
előzetes becsült 
értéke (Nettó 

Ft.) 

Alkalmazott eljárás Közbeszerzés fedezetéül 
szolgáló pénzeszközök 

forrása 

Végrehajtás 
felelőse 

Sor kerül-e 
vagy sor 
került-e 
adott 

közbeszerz
éssel 

összefüggés
ben 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 
közzététele 

Megjegyzés 

Eljárás 
elindításának 
tervezett ideje  

Teljesítés 
tervezett ideje 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárástípus 

    

          

Építés 

            

Vállalkozási 
szerződés az „Új 
bölcsőde építése 
Bugyi 
Nagyközségben” 
tárgyú kiegészítő 
építési beruházás 
megvalósítására 

 

2020. 

március. 01. 

 

2020. 

október 31. 

 

 

298.935.314,-

Ft+áfa 

Uniós 

értékhatár 

alatti-  

Kbt. 

112.§. b) 

pontja 

szerinti 

nyílt 

eljárás 

 

- -PM_ BOLCSODE- 
FEJLESZTES 2018 
pályázati forrás 

- -2020 évi 

költségvetés 

Dr 

Szatmári 

Attila 

Nem -  

     Építés                                                           Kerékpárút 

építése Arany 

János utca és 

Bajcsy Zsilinszky 

utcában 
 

2020. április 

15. 

2020. 

október 31. 
 

86.722.720,-

Ft+áfa 

Uniós 

értékhatár 

alatti - 

Hirdetmé

ny 

nélküli 

tárgyalás 

nélküli  

Kbt. 

115.§. 

alapján 

 

 
PM_KEREKPARUT_

2018/14 pályázati 

forrás 
- - 2020 évi 

költségvetés 

Dr 

Szatmári 

Attila 

Nem -  
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9. 2020. évi igazgatási szünet meghatározása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: Szeretné, ha 2020-ban lenne nyári igazgatási szünet elrendelve, 
mert 2019-ben is problémát jelentett a szabadságok kivétele. A téli időszakban 
mindenképpen javasolja a két ünnep közti napokat, valamint a két áthelyezett munkanapra 
az igazgatási szünetet.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Javasolja, hogy a nyári igazgatási szünetet vegyék ki a 
rendeletből, mert a kialakult vírushelyzet miatt nem lehet előre látni, hogy a Hivatalt 
bezárják-e majd vagy nem. Amennyiben kötelező lesz elrendelni a bezárást, a szabadságra 
mindenkinek szüksége lesz, nem lesz elegendő még a nyári igazgatási szünethez is. Amikor 
stabilizálódik a helyzet, térjenek vissza a napirendre.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Javasolja, hogy a bizottság által javasolt szünetet fogadják el, 
amikor aktuális lesz a Hivatal bezárása, akkor térjenek vissza a módosításhoz.  
 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 2020 évi 
igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 7 igen 
és 1 tartózkodási szavazattal elfogadott, s megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 
7/2020. (III.17.) számú önkormányzati rendeletét a 2020. évre 
vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről 

 

10.Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: A dolgozók átcsoportosításával aktualizálni kell a Polgármesteri 
Hivatal SZMSZ-ének mellékletét. Létszámváltozás nincs, csak átszervezés volt.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az SZMSZ 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

41/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását – 
határozat mellékletét képező tartalommal - 
jóváhagyja. 
 
Felelős: Dr Szatmári Attila –jegyző  
Határidő: azonnal  
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Melléklet: 

 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § (1) bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az Áht. 10. § (5) bekezdésére, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet 13.§ (1) bekezdésében foglaltakra – az Bugyi Nagyközségi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) Bugyi 
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja: 
 

1) A hivatali SZMSZ 5.5. helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 

       „5.5. A Pénzügyi iroda feladatát az alábbi szervezeti felépítés szerint látja el: 
         a) pénzügyi vezető          1 köztisztviselő 

              b) pénzügyi csoport          5 köztisztviselő 
              c) adócsoport            1 köztisztviselő” 

 
2) A hivatali SZMSZ 5.6. helyébe az alábbi rendelkezés lép 
 
„5.6. A Hatósági Igazgatási iroda feladatát az alábbi szervezeti felépítés szerint látja el 
      a)    igazgatási irodavezető             1 köztisztviselő 
      b)    igazgatási csoport              2 köztisztviselő 
      c)    építéshatósági csoport                                   1 köztisztviselő 
      d)    önkormányzati igazgatási csoport            2 köztisztviselő” 
 
3) A hivatali SZMSZ 5.9. helyébe az alábbi rendelkezés lép 

 
„5.9. A Polgármesteri Hivatal létszáma összesen 17.” 

 
4) A hivatali SZMSZ módosítása elfogadást követő napon lép hatályba. 

 
 

11.Katolikus egyház támogatási kérelme 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy támogassák az 
Egyházat 1.3 millió forinttal a kerti Szaletli megépítéséhez. Számla van mindenről, de az volt 
a bizottság kérése, hogy a tervek és az ajánlatok is legyenek bemutatva a Testületnek.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Többen megkérdezték tőle, hogy miért olyan drága a Tájház 
udvarára tervezett szaletli?  
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Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: A Tájházhoz építendő Szaletli más műszaki 
tartalommal készül, kiviteli terv és engedély is van hozzá. Ezeknek a tételeknek is ára van, 
ami szintén növeli a Szaletli összköltségét.  
 
Józsa László képviselő: A Hivatal műszakis kollégája mérje fel az Egyháznál megépült Szaletlit 
és vizsgálja meg, hogy valóban annyi anyag van-e bele építve, mint amiről a számla készült.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Javasolja, hogy a kifizetést függesszék fel, amikor 
megvizsgálták és felmérték a Szaletlit akkor utalják át a pénzt.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Katolikus Egyház 
támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Római Katolikus Egyházközség (adószáma: , 
címe: 2347 Bugyi, Kossuth Lajos utca 7.) részére 1,3 
millió Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő anyagi 
támogatást nyújt. 
A támogatási összeget az Egyház kizárólag a Plébánia 
udvarán létesítendő szaletli építéséhez használhatja fel. 
Az Egyház a támogatási összeggel 2020. december 31-ig 
számlák másolatával elszámolni köteles az 
Önkormányzat felé. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződést aláírására.  
 
Határidő: 2020. március 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
   Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

12. Közmeghallgatás előkészítése 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javaslata az volt, hogy a közmeghallgatást 
májusban a soron következő testületi ülést követően tartsák meg, mivel a 2019 évi 
költségvetési beszámoló elkészítése miatt az áprilisi soros testületi ülés idejét is egy héttel 
elhalasztják.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közmeghallgatás 
időpontjáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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43/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Közmeghallgatást tart: 
2020. május 14-én 18 órakor a Bugyi Bessenyei György 
Művelődési Házban. 
Napirend:  
 
- Tájékoztató az Önkormányzat munkájáról 
- Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és a várható 
fejlesztésekről, beruházásokról, pályázatokról 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: a Közmeghallgatás időpontja 

 

13. Ürbőpusztai földtulajdonosok kérelme 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Kiszámolta a mezőőri járulékkivetéssel dolgozó 
kolléganő, hogy az ürbőpusztai területre kivetett mezőőri járulék az összes terület 49 %-át 
teszi ki. A bizottság azt javasolta, hogy ne szüntessék meg a mezőőri szolgálatot ürbőpusztán 
sem, mivel a következő időszakban szükség lesz a munkájukra az idősek ellenőrzése kapcsán.  
Azt is leellenőrizték, hogy a valóságban kivetett mezőőri járulék és az aláírást adók között 
mekkora terület eltérések vannak.  
Akik aláírták az ívet: 4388 hektárra nyilatkoztak, de a járulékkivetés ténylegesen 3720 
hektárra történik Ürbőpuszta esetében.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja mezőőri szolgálat 
további fenntartásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

44/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Űrbőpusztai földhasználók mezőőri szolgálattal 
kapcsolatos 2020. február 27-én kelt kérelmét 
megismerte.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a mezőőri szolgálat működését továbbra is 
fenntartja.  

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy A mezei őrszolgálatról szóló 13/2019(XI.25.) 
számú rendeletét változatlan tartalommal hatályában 
tartja, azon nem kíván változtatni. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 
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14. A családi események szolgáltatási díjairól szóló 9/2017 (VI.09.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javaslata alapján a három anyakönyvvezető 
részére évi 25.000.- Ft összegű ruhapénz támogatást szeretnének biztosítani.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a családi események 
szolgáltatási díjairól szóló rendelet módosító tervezetet, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint elfogadott: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a 
8/2020. (III.17.) számú önkormányzati rendeletét a hivatali 
helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő 
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól 
szóló 9/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

 

15. Szúnyoggyérítésre ajánlat ismertetése 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozót javasolja 
támogatni, hogy 2020. évben szúnyoggyérítést végezzen Bugyi településen.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a legkedvezőbb 
ajánlatot tévő cégről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

45/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a település közigazgatási területén 
2020 évben két alkalommal földi szúnyoggyérítést végeztet.  
2) A szúnyoggyérítésre megbízza Rónai György EV, 2049 
Diósd, Szegfű utca 18. adószám: 67032642-1-33) az 
ajánlatában foglalt 1150,-Ft/ha/alkalom ajánlati árral és 
feltételekkel. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
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16. Településfejlesztési- Ellátási és Üzemelési Szerv munkavállalóinak 
készségfejlesztő képzési sorozata 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A TEFÜSZ vezetője sem javasolta a képzést 2020-ban, a 
bizottsági ülésen arról beszéltek, amennyiben jövőre ismét lehetőség nyílik képzésre, akkor 
visszatérnek rá és újra tárgyalják.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a képzés 
elutasításról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

46/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete nem támogatja a Településfejlesztési-, Ellátási- 
és Üzemelési Szerv munkavállalói részére 
készségfejlesztő képzéssorozat elindítását. 
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

17. Szadai Gabriella kérelme 065/1, 065/53 hrsz  
ingatlanokra vonatkozóan 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Azért szükséges a terület kiigazítás, hogy a gazdák be 
tudjanak járni a földekre és az út egyenes legyen. Az ár még kérdéses, vagy esetleg cserével 
is megoldhatják a területkiigazítást.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Javasolja, értékarányos csere legyen.  

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

47/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a – a mellékelt vázrajz szerint – a tulajdonát képező 065/53 
hrsz-ú kivett-út megnevezésű területéből 694 m2 területet 
értékarányos cserével elcseréli a Szadai Gábor- Bugyi Arany János 
utca 31. szám alatti lakos tulajdonát képező 065/1 hrsz-ú területből 
350 m2 területtel.  
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2) A csere a 065/59 hrsz-ú út melletti földtulajdonosok 
földterületeinek további közúti kapcsolattal történő megvalósítását 
és egységes szélességű út kialakítását szolgálja. 
3) A területrendezéssel összefüggő költségeket a kérelmezőnek kell 
vállalnia. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cserével kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
        Török Anita pü vezető 

 

18. Buszmegállók tervezési fázisa 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen meghallgatták a tervezőket, akik 
beszámoltak a tervezési fázisról.  A rajzokat megküldték a Testületnek, de egy bizottság 
felállítását javasolták, akik a jövőbeni egyeztetéseket koordinálják és a végleges terveket a 
Testület elé terjesztik.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a munkacsoport 
létrehozásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2020. (03.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tot Kristóf 
tervező buszvárók moduláris terveinek munkaközi anyagát 
megismerte.    
 Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a település moduláris buszvárók terveinek további 
egyeztetésére munkacsoportot hoz létre, melyhez tagjainak 
megválasztja: 
- Nagy Zsolt 
- Molnár Tibor 
- Nagyszegi Kálmán 
- Nagy András Gábor 
- Csizmadi László   
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a 
munkacsoportot, hogy a végleges egyeztetett terveket a Testület 
elé elfogadásra terjessze be. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 
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19. Vételi ajánlat területvásárláshoz  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Somogyi László és a testvére Somogyi Béla felajánlottak 
megvételre az Önkormányzatnak a kertjük végéből egy meghatározott méretű területet. Ez a 
terület az Uszoda területe mellett van és még jól is jönne, mert így egy egységesebb terület 
alakulna ki. Az árról már szóban tárgyaltak, a korábban megvásárolt áron most is 
megegyeztek, ami 1.950.- Ft-ot jelent.  
Fontos még megemlíteni, hogy a volt Mata pékség kertjének 129 m2-es nyúlvány területére 
is sikerült megállapodásra jutni az új ingatlantulajdonossal, amelyről még a mai ülésen egy 
későbbi napirend kapcsán döntést hoznak.  

 
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: 

49/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Somogyi Béla-Erzsébet királyné u. 20. és Somogyi 
László –Bugyi Erzsébet királyné u 25/a szám alatti lakosok ½- ½ 
tulajdonát képező 1073/4 hrsz-ú 1846 m2 nagyságú 
„beépítetlen terület” elnevezésű ingatlanból – mellékelt 
térképen megjelölt – 528 m2-t 1950,-Ft/m2 vételáron 
megveszi.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vétellel kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
     Török Anita pü vezető 
 

20. Eljárás kezdeményezése Bölcsőde kivitelezésével kapcsolatban  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy büntetőeljárást 
terveznek indítani a Merito Trend Kft. ügyvezetője ellen, akit a Bölcsőde építésével bíztak 
meg. Mint az már ismeretes, decemberben a vállalkozó levonult a munkaterületről, aki 14.5 
millió forint előleget felvett és azóta nála van. Az Önkormányzat az elvégzett munkákért 
akkora összeget fizetett ki a vállalkozónak amennyit elvégzett (23 %). Az előleg felvételét 
jogszabály tette lehetővé, amit a végszámlából kellett volna levonni, de addig már nem 
jutottak el a munkákkal, mivel a cég likviditási problémára hivatkozva csődöt jelentett.  
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dr. Szatmári Attila jegyző: Jelenleg bírósági per van folyamatban, nem fizetési meghagyás, 
csak előlegről tudnak keresetet indítani. Az Önkormányzat mentes a bírósági per költéségtől, 
fizetési meghagyás esetén 3 %-ot kell fizetni. Bírósági per esetén az egyéb követeléseket is 
érvényesíteni tudják. 
 
Molnár Tibor képviselő: Az épület 23 %-os készültségi fokban el is készült? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Felelős műszaki ellenőr képviseli az Önkormányzatot, Ő 
igazolta le a 23 %-ot.  
 
Molnár Tibor képviselő: Abban az esetben, ha az új építési vállalkozó nem ismeri el a 23 %-
os készültséget, mit lehet csinálni?  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Versenyeztetni csak 77 %-kal tudja az Önkormányzat.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Amennyiben nem ért valaki egyet a 23 %-os készültséggel, 
azzal a műszaki ellenőrt támadják, aki viszont mindent elkövetett az Önkormányzatnak azért, 
hogy ne a 25 %-ot kellejen kifizetni a vállalkozónak az elvégzett munkákért. Amennyiben 
elismerte volna a 25- %-ot, még nagyobb összeget veszített volna el az Önkormányzat.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Javasolja, hogy indítsák el a bírósági végrehajtást a 
vállalkozó ellen.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja bírósági 
végrehajtás elindításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy hogy a „Új bölcsőde építésére a Merito Trend 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2340 Kiskunlacháza Dömsödi 
út 23., asz: 24392950-2-13) nyertes ajánlattevővel 2019. július 
10-én kötött vállalkozói szerződés 10.3 pontban foglaltak 
szerinti a Vállakozó súlyos szerződésszegésével okozott kárt 
bírósági úton érvényesíti. 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a BTtk. 372.§. -ában foglaltak szerint sikkasztás 
gyanúja miatt büntetőeljárást kezdeményez Merito Trend 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ügyvezetője Szikora János 
ellen.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert a döntéssel összefüggően jogi 
képviselő megbízására és az azzal összefüggő   okiratok 
aláírására.   
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: azonnal 
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21.Az 1076 hrsz. önkormányzati ingatlanból 129 m2 csereterület 
felajánlása 

 
Nagy András Gábor polgármester: Szintén az Uszoda területéhez kell az a 129 m2-es terület 
a török étterem tulajdonosától, amelyet annak érdekében cserélnek el a kisköz területéért, 
hogy ne legyen beszögellés az Uszoda teleknél. A cserét követően viszont szabályos formájú 
telket tudnak kialakítani. A terület nem megvásárlásra kerül, hanem csere történik, így 
mindkét fél jól jár a kiigazítással.  
 
 
Molnár Tibor képviselő: Amíg nem épül meg az Uszoda, felháborodás lesz a lakosság 
részéről a kisköz lezárásával. Meg kell várni, amíg az Irinyi utca megépül, mert azzal már a 
Erzsébet királyné utca nyitva lenne a Kossuth Lajos utcáról.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Egyelőre arról kell dönteni, hogy elcserélik a két 
területet, a részleteket pedig kialakítják.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a területcseréről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                                                   51/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a tulajdonát képező 1077/2 hrsz-ú 102 m2 területet (Kis 
köz) értékarányos cserével elcseréli a – E-25/2019, E1412/2019 
számon záradékolt -változási vázrajz alapján Soguk Nurcan (szül 
név: Ates Nurcan, szül idő: 1983. 08.21. Anyja neve: Yildirim 
Emine, Cím: 2347 Bugyi, Kossuth L. u. 11.) a tulajdonát képező a 
1076 hrsz-ú területből a 1077/3 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonban lévő területbe átcsatolt 129 m2 területtel. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a cserével kapcsolatos 
okiratokat aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

        Török Anita pü. vezető 
 

22. Belterületbevonási kérelmek 
 

Nagy András Gábor polgármester: Vojtonovszki Sándor Alkotmány utcai lakos 01591/3 hrsz-
ú önkormányzati utast érintő telekalakítási kérelmét a Földhivatal átvezette. A következő 
munkafolyamat – az útból eladásra szánt- 67 m2 terület belterületbe vonása.   
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Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belterületbe 
vonásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
52/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a tulajdonát képező bugyi 01591/36 hrsz-ú 67 m2 nagyságú 
„kivett út” területét belterületbe vonja. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületet felhatalmazza 
a Polgármestert 

• Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 3 Hatóságnál kezdeményezze az 
átvezetését, 

•  az eljárással összefüggő okiratok aláírására. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 90 nap 
 

Nagy András Gábor polgármester: A Sári út melletti gazdasági terület területrendezése 
során az erdő leválasztása az ingatlan-nyilvántartáson szintén átvezetésre került. A 
következő munkafolyamat – a 083/21 Balassa Péter területe, valamint a 083/25 hrsz-ú 
önkormányzati terület belterületbe vonása.   
 

53/2020.(03.16.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy  

• a tulajdonát képező bugyi 083/25 hrsz-ú 1 ha 7649 m2 
nagyságú „szántó” területet, valamint a 

• Balassa Gábor Péter tulajdonát képező bugyi 083/21 hrsz-ú 
4754 m2 nagyságú „szántó” területet 

belterületbe vonja. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületet felhatalmazza 
a Polgármestert 

• Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 3 Hatóságnál kezdeményezze az 
átvezetését, 

•  az eljárással összefüggő okiratok aláírására. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 90 nap 
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23. Egyebek 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy megkeresték a helyi 
orvosok, hogy a rendelőkbe szükségük lenne germicid lámpákra. Egy ilyen izzó nagyon drága, 
de a bacilusokat pusztítja és most a vírusos időszakban jól szolgálna. Az Egészségházban van 
két darab ilyen lámpa, személy szerint nem ismeri a hatásfokát, de a háziorvosok is igényt 
tartanának rá a várótermekbe.  

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

K.m.f. 
        
Nagy András Gábor      dr. Szatmári Attila 
   polgármester                jegyző 


