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

2020. július 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, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető  
Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető            

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 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.  
 
Kérdés, észrevétel nem érkezett, 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: 

 
ZÁRT ÜLÉS 

1. Döntéshozatal a 2020 évi helyi kitüntető díjak adományozásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

2. Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről - szociális 
ügyekben 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

NYÍLT ÜLÉS 
 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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4. Polgármesteri döntések veszélyhelyzet idején 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
5. Közművelődési munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyának átalakulása  

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

6. Napköziotthonos Óvoda működésével összefüggő okiratok módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
7. Dabas Város Tűzoltóság 2019 évi beszámolója   

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

8. Gazdálkodók kérelmének ismételt tárgyalása mezőőri szolgálat ügyében 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
teljesítéséről, pénzmaradvány jóváhagyásáról    
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024 ciklusra szóló Gazdasági Programja   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Alapítványi kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Költségvállalás Űrbői út felújítása tárgyában  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Közműépítési ajánlatok Irinyi utca  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

14. Körzeti megbízottak részére szolgálati gépkocsi igény  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

15. Körzeti megbízott gépkocsi támogatási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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16. Tájékoztató a befektetés pénzforgalmi alakulásáról  

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

17. Jelentés a 2019 évi belső ellenőri tevékenységről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
18. HÉSZ módosítási kérelem  

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

19. Dr. Kas Zoltán rendelési idejének módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
20. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

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

 
21. Egyebek 

- Tájékoztató a Helyi Értéktár Bizottságról 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 
 

1. Döntéshozatal a 2020 évi helyi kitüntető díjak adományozásáról  
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében tárgyalta a 
2020. évi kitüntető díjak adományozásáról szóló napirendet, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakról döntöttek. 
 

- Bugyi Nagyközség Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj”-ra érkezett jelölés Tóthné 
Jelenik Ilona részére. 

 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Tóthné Jelenik Ilona jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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59/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2020. évben Bugyi Nagyközség 
Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj”-at adományoz 
Tóthné Jelenik Ilona részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 20. 
 
 

- Bugyi Nagyközség Sortjáért Díj-ra érkezett jelölés Szőgyi Pál részére. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Szőgyi Pál jelöléséről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

60/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2020. évben Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj-
at adományoz Szőgyi Pál részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 20. 

 
 

- Az Év Vállalkozója Díj-ra érkezett jelölés Nyeső Zsolt részére. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Nyeső Zsolt jelöléséről szóló határozati javaslatot, 
melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 

61/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2020. évben Az Év Vállalkozója Díj-at 
adományoz Nyeső Zsolt részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 20. 

 
 

- Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím-ra érkezett jelölés Somogyi Béla részére. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Somogyi Béla jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
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62/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2020. évben „Bugyi Nagyközség Díszpolgára 
Cím”-et adományoz Somogyi Béla részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 20. 

 
 
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2020-ban Énekes Sándor díjra két személyre érkezett 
javaslat és a bizottság javaslata az, hogy mindkét személynek ítéljék meg a díjat.  
Úgy gondolja, hogy mindkét személy megérdemli a díj adományozását, javasolja, hogy 2020-
ban kettő Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at adjanak ki. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség 
Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről 
szóló rendelet módosítását, mely 2020. évben két Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes 
Sándor Díj” adományozásáról és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a rendeletmódosítást 
elfogadta a testület.  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megalkotta a 13/2020. (VII.16.) sz. rendeletét a 16/2005. (VI.13.) 
Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint egyes kitüntető 
díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet 
módosítására. 

 
- Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-ra érkezett jelölés Csizmadi 

Istvánné személyére. 
 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta a Csizmadi Istvánné jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

63/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2020. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj”-at adományoz Csizmadi Istvánné 
részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2020. augusztus 20. 

 
 
 



 7 

- Bugyi Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-ra érkezett jelölés Tresóné Boros 
Melánia és Trisó József személyekre. 

 
A polgármester úr szavazásra bocsátotta Tresóné Boros Melánia és Tresó József jelöléséről 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

64/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2020. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj”-at adományoz Tresóné Boros 
Melánia és Tresó József részére. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: 2019. augusztus 20. 
 
 

2. Beszámoló a veszélyhelyzet idején hozott Polgármesteri döntésekről 
- szociális ügyekben 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
A Polgármester úr beszámolt a veszélyhelyzet idején szociális ügyekben hozott döntésekről 
szóló határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadott az alábbiak szerint: 
 

65/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a veszély helyzet idején szociális - zárt ügyekben 
a Polgármesteri hatáskörben hozott döntésekről szóló 
beszámolót. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 
a két ülés között végzett polgármesteri munkáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A két ülés között végzett munkát leginkább a 
veszélyhelyzettel kapcsolatos teendők tették ki, amelyet a következő napirendnél ismertet. A 
lejárt határidejű határozatokban hozott döntések ismertetése az előterjesztésben olvasható, 
azokat mind végrehajtották. A Hivatalban a munka nem állt le, ügyfélmentesen, de a 
dolgozók végezték a munkájukat. Volt, aki távmunkában, volt, aki a Hivatalban.  
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Kérdés,  hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámolóról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

66/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a két ülés között végzett munkáról-, valamint a 
Polgármesteri munkáról szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

4. Polgármesteri döntések veszélyhelyzet idején 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: 43 döntés született a veszélyhelyzet idején, amely lefedi 
az önkormányzati munkát. Sok munkát végeztek a zárva tartás ideje alatt, amikor a dolgozók 
távmunkából dolgoztak. Ez a tendencia volt az óvodákban és a művelődési házban egyaránt, 
de sikerült rugalmasan áthidalni azt az időszakot. Az óvodákban sok karbantartási munkát 
elvégeztek, amelyet a nyári zárva tartási időben szoktak elvégezni, de szabadságot is vettek 
ki a dolgozók ez idő alatt. Senkit nem küldtek el a veszélyhelyzet miatt, ezután is mindenkire 
szükség lesz.  
Az idén elmaradhat az augusztus 20-i ünnepség, mert félő, hogy visszatér a fertőzés. Minden 
információt próbálnak figyelemmel kísérni, mert a lakosságot is érdekli a pontos információ. 
Ez alkalomból kér mindenkit, hogy az előírásokat tartsa be.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a veszélyhelyzet idején 
hozott döntésekről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a veszélyhelyzet idején a Polgármesteri 
hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót. 
 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
Határidő: azonnal 
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5. Közművelődési munkavállalók közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulása 

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

Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen Jegyző úr felvázolta a dolgozók 
jogviszonyának átalakulásával járó különbségeket, amit a Jegyző úr az Igazgatóval is 
ismertetni fog. Természetesen a Testület vállalta, hogy az átalakulást követően a jelenlegi 
feltételek mellett alkalmazza tovább az intézmény dolgozóit. A részleteket a határozati 
javaslat tartalmazza. A dolgozókat a vezetőnek kell tájékoztatni a feltételekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a jogviszony 
átalakulásról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának    Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár munkavállalónak 
közalkalmazotti jogviszonyának 2020. november 01 napjától a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá 
történő átalakulásával összefüggően megkötésre kerülő 
munkaszerződési feltételeket   –amennyiben törvény az eltérést 
megengedi – a jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó 
szerződéses feltételekkel egyezően állapítja meg: 

• magasabb felmentési idő 

• nagyobb végkielégítés 

• több pótszabadság 

• 50 %-os utazási kedvezmény 

• szociális juttatások (Pl cafetéria) 

• a fenntartó fenntartói jogkörben alkalmazott bérjuttatás esetén a 
közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban lévő munkavállalókkal 
azonos feltételekkel   állapítja meg.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert és az intézmény vezetőjét, hogy a 
feltételekről írásban tájékoztassa az érintett munkavállalókat. 
  
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
              Péter Gábor Szilveszter intézményvezető     

 
dr. Szatmári Attila jegyző: Ismerteti, hogy az átalakulást követően az intézmény alapító 
okiratának módosítására is szükség lesz, amelyet már előkészített és a Testület 
jóváhagyására van szükség.  
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az alapító okirat módosításáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

69/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a határozat 
mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

  dr.  Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 2020. augusztus 30. 

 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár Bugyi Nagyközség Önkormányzata által 
2017. szeptember 11. napján kiadott 17-3/2020. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a 69/2020. (VII.16.) KT 
határozatra figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
 
 

1. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a költségvetési szerv vezetőjét a 
vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testülete a magasabb vezetői beosztásban történő 
munkajogviszonyban legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg. Az egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlója a polgármester. 
 
2. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 foglalkoztatási jogviszony jogszabályt szabályozó jogszabály 

1. munkajogviszony A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 

2. megbízási jogviszony A Polgári Törvénykönyvről 2013. évi V. törvény 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától 
kell alkalmazni. 
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1. Napköziotthonos Óvoda működésével összefüggő okiratok 
módosítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Az óvodavezető asszony elkészítette az okiratokat, 
amelyeket aktualizálni kell az új nevelési év indításához. A bizottsági ülésen felvázolta a 
változtatások főbb pontjait, amelyeket átvezetett az okiratokban. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a Bölcsőde megnyitását követően ismét módosítani 
kell az óvoda alapító okiratát? Jelenleg a szobatiszta gyermekeket már 2.5 éves kortól 
felveszik az óvodába, a jövőben ez a korosztályú gyermek bölcsődébe fog járni.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Nem biztos, hogy kell változtatni, ez a gyermekek létszámán 
fog múlni. Hallotta a védőnőktől, hogy ebben az évben több várandós anyuka van, mint a 
korábbi években, az óvoda kihasználtsága pedig már most is a maximumon működik. A 
bölcsődében is korlátozott létszám lesz, ha több szülőnek lesz igénye, mint amennyit fogadni 
tud, akkor a jövőben is fel kell venni az óvodába a 2.5 éves gyermekeket. 
 
További kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szervezeti és 
működési szabályzat módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi Nagyközségi 
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti- és Működési 
Szabályzatának módosítását.  
 
Felelős: Bodnár Sándorné óvodavezető 
   Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

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

71/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi Nagyközségi 
Napköziotthonos Óvoda Házirendjének módosítását.  
 
Felelős: Bodnár Sándorné óvodavezető 
   Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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A Polgármester úr szavazásra bocsátja a Pedagógiai Program módosításáról szóló határozati 
javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot 
hozta: 

 
72/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi Nagyközségi 
Napköziotthonos Óvoda Pedagógia Programjának 
módosítását.  
 
Felelős: Bodnár Sándorné óvodavezető 
   Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. Dabas Város Tűzoltóság 2019 évi beszámolója 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Nagy András Gábor polgármester: Sem a bizottsági, sem a testületi ülésre nem hívta meg a 
parancsnok urat, így nem volt lehetőség személyesen kérdést feltenni a beszámolóhoz. Kéri, 
hogy akinek van kérdése ezzel kapcsolatban, az írásban jelezze, amit továbbítani fognak az 
illetékesnek, majd a választ a következő Testületi ismertetni fogja. Ennek ellenére a 
beszámolót elfogadásra javasolja, hiszen nem feltétel a személyes jelenlét az ülésen, sem az 
elfogadáshoz nem szükséges jelen lenni a beszámoló készítőjének. 

 
 

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

73/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Dabas Város Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2019. évi beszámolóját.  
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Gazdálkodók kérelmének ismételt tárgyalása mezőőri szolgálat 
ügyében 

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

 
Nagy András Gábor polgármester: Tegnapi napon egyeztetés volt a gazdákkal, akik 
korábban azt kérték az Önkormányzattól, hogy szüntesse meg a szolgálatot, de a tárgyalást 
követően a nézetek közelítenek egymáshoz, így elfogadták, hogy marad a mezei őrszolgálat, 
de a kivetett díjak összegét mérsékelni szükséges feléjük. Hosszas egyeztetést követően arra 
jutottak, hogy az évi 21 millió forintos mezőőri szolgálat díját az alábbiak szerint osztják meg. 
Az állami támogatás összege (évi 4.320.000.-Ft) feletti összeget egyenlő 50-50 %-os arányban 
osszák meg az Önkormányzat és a földtulajdonosok között. Ez azt jelenti, hogy közel 
16.750.000,-Ft-ot kell megosztani.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem tudja elfogadni a döntést, ezt még pontosítani kell több 
szempont miatt. Először is azt kell tisztázni, hogy a gazdák nem kezdeményezhettek volna 
aláírást a mezőőri szolgálat megszűntetésére, mivel adó- és járulékkivetéssel kapcsolatban 
nem lehet népszavazást tartani. Azokat be kell fizetni. Jelen helyzetben a mértéket is 
sokallják, de 2000 óta az infláció 131 % volt. Az Önkormányzat viszont egyszer sem emelte a 
járulék összegét. Amennyiben az infláció mértékét figyelembe veszik, akkor 2.770.- Ft/ha 
összegre kellene emelni a díjat. A gazdák szerinti elv, hogy az Önkormányzat ki akar lépni a 
saját részének befizetésétől, azért sem állja meg a helyét, mert az Önkormányzatnak nincs 
saját pénze, azt más forrásból szedi be cégektől, vállalkozóktól, magánszemélyektől 
valamilyen más adó formájában. Úgy látja, hogy a szereplők sem azonosak ebben a témában. 
A tavaly elfogadott mértéket tartja megfelelőnek, továbbá rossz példát teremtene, ha a 
kérelmezők igényének megfelelően változtat rendeletet az Önkormányzat. 
Semmiképp nem módosítaná a tavaly elfogadott rendeletet, a gazdáknak nincs más 
lehetőségük, mint fizetni a járulékot. Amennyiben jogi útra terelik a járulékkivetést, az 
Önkormányzat áll a jogorvoslat elé.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az elhangozott információk teljesen lefedik a valóságot, mivel a 
mezőőri szolgálat teljes értékű szolgálat. Ismertették a gazdáknak, hogy a mezőőrök nem 
csak mezőőri szolgálatot látnak el, hanem együttműködnek a rendőrséggel, a 
környezetvédőkkel, nemzeti parkokkal, továbbá rendezvényeken helyszínt biztosítanak, 
illetve a temetőt és annak parkolóját is védik. Azt is elmondták az egyeztető ülésen, hogy 
2018-ban az Önkormányzat 10 millió forintot tett hozzá a beszedett járulék és az állami 
támogatás mellé a mezőőri szolgálat éves költségéhez. A másik oldalon (mezőőrök részéről) 
nincs más érv, csak annyi, hogy a Natura 2000-es területen nincs szükség a szolgálatra.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, ha azt az összeget szedi be az Önkormányzat, 
amely a jelenlegi rendelet alapján lenne kivetve, akkor az Önkormányzatnak mekkora 
összeget kell hozzátenni a szolgálat költségéhez? 
 
Török Anita pénzügyi vezető: A jelenlegi rendelet díja és az állami támogatás mellé, még 4 
millió forintot kell hozzátenni az Önkormányzatnak.  
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Molnár Tibor képviselő: Mennyi munkát végeznek a mezőőrök az Önkormányzatnak és 
mennyit a gazdáknak? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az Önkormányzat felé kb. 5 % a munkájuk.  
 
Gyurászik László képviselő: Úgy érzi, a gazdák mellett is kell szólni. A gazdák problémája 
nem csak az volt, hogy mekkora összeggel terhelik őket a járulékkivetés kapcsán, hanem 
arról is panaszkodtak, hogy a földeken nem látják őket rendszerességgel. Több időt kell kint 
tartózkodni az őröknek a területen, ami azt jelenti, hogy a munkakörükkel kapcsolatban 
pontos egyeztetések szükségesek.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Azt látja, hogy a Képviselő-testületen belül is 
nézetkülönbségek vannak, ezért javasolja, hogy még egyszer üljenek le és beszéljék át a 
napirendet annak érdekében, hogy mindenki egyformán értelmezze a témát.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Meg kell egyezni a helyszíni bejárásokkal kapcsolatban, továbbá 
pontosítani kell a mezőőri munka leírását.  
 
Javasolja, hogy a mai ülésen ne döntsenek a mezőőri szolgálat c. napirendben, azt készítsék 
elő egy újabb tárgyaláshoz, ahol a képviselők közötti nézet különbségeket is tisztázni 
szükséges. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a téma napirendről történő levételét elfogadta.  

 

4. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének teljesítéséről, pénzmaradvány jóváhagyásáról 

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

Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen megtárgyalták a napirendet, 
elfogadásra javasolják a rendeletet és a határozati javaslatot egyaránt. 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
pénzmaradvány elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 
intézményi 2019. évi maradványát az alábbiak szerint jóváhagyja.  
Bugyi Nagyközség Önkormányzata 
 összes maradvány:  456 214 200,- Ft 
 szabad maradvány: 168 943 612,- Ft 
Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 
 összes maradvány:  508 844,- Ft 
 szabad maradvány: 508 844,- Ft 
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Bugyi Nagyk Önk. Településfejlesztési-, ellátási és üzemeltetési Szerve 
összes maradvány:  119 190,- Ft 

 szabad maradvány: 119 190,- Ft 
Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 

összes maradvány:  245 992,- Ft 
 szabad maradvány: 245 992,- Ft 
Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár 

összes maradvány:  718 091,- Ft 
 szabad maradvány: 718 091,- Ft 
A Képviselő-testület Bugyi Nagyközség Önkormányzat és intézményei 
szabad pénzmaradvány felhasználásához hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a zárszámadási 
rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbiak szerint 
elfogadott: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 14/2020. (VII.21.) sz. rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről 

 

5. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2019-2024 ciklusra szóló 
Gazdasági Programja 

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

Nagy András Gábor polgármester: A bizottság javaslata alapján egy olyan bizottságot 
hoznak létre, amely összeállítja a végleges projekt tervet, amelyet a következő ülésen a 
testület el tud fogadni.  

 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gazdasági program 
kidolgozásához szakmai bizottság létrehozásáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
végleges Gazdasági Program kidolgozásához szakmai 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Csizmadi László 
alpolgármester, Nagyszegi Kálmán bizottsági tag, dr. Szadai 
Szilárd bizottsági tag, Szabó Gábor László képviselő és Rácz 
Zsolt képviselő.  
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: a Program elkészítésére 2020. augusztus 20. 
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6. Alapítványi kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Rácz Zsolt képviselő: Sajnálatos hír, hogy mindenki befizeti az adókat, de az állam ennek 
ellenére pénzt kér az Önkormányzatoktól arra, hogy defibrillátort vásároljon a mentőállomás 
részére. Ennek ellenére támogatja a mentőállomás kérelmét. 

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

76/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére a Dabasi Mentőállomás   javára a LP 
15 DEFIBRILLÁTOR megvásárlásához 500.000,- Ft vissza 
nem térítendő anyagi támogatást nyújt. 
A támogatáshoz szükséges 500.000.- Ft összeget az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

7. Költségvállalás Ürbői út felújítása tárgyában 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Az Ürbői út mart aszfalttal történő felújítása már tavaly 
elkezdődött. A dabasi közút vezetője felhívta, amennyiben az Önkormányzatnak van pénze 
finisher gép bérlésére, akkor folytatják a felújítást a Solymosi tanyától. Ez a rész is mart 
aszfalttal lesz felújítva, mert sajnos meleg aszfaltra nincs pénze a Magyar Közútnak. A 
munkaerőt és az aszfaltot tudja biztosítani a közút, de a gépbérlésre nincs anyagi kapacitása. 
A munkát a július 27-i héten kezdik, körülbelül 1 hétig fog tartani. Természetesen több 
helyről is kértek be ajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlatot tévő céggel fognak szerződést 
kötni. A bérlésre maximum 3.5 millió forintot vállal az Önkormányzat.  

 



 17 

Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az útfelújításhoz 
szükséges gép bérlegi díjáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

77/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Ürbői út felújításához 
szükséges gép bérleti díját vállalja és maximum 3,5 
millió Ft erejéig a szükséges forrást a 2020. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

8. Közműépítési ajánlatok Irinyi utca 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Az Irinyi utcai közművek kiépítésére már 20 millió forintot 
beépítettek a költségvetésbe, amelyhez már kész vannak az engedélyes tervek. Három cégtől 
kérnek ajánlatot a közművek kiépítésére és a legkedvezőbb ajánlatot tévő kivitelező céggel 
kötnek szerződést. 

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

78/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy felhatalmazza Nagy András Gábor 
Polgármestert az Irinyi utca (1073/2 hrsz) víz és 
szennyvízelvezetésének kivitelezési munkáira kérjen legalább 
három árajánlatot. 

2)  A beérkezett árajánlatok ismeretében felhatalmazza Nagy 
András Gábor Polgármestert bruttó 20 millió Ft összeg erejéig 
a legkedvezőbb árajánlatot adó kivitelezővel a szerződést 
kösse meg. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
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9. Körzeti megbízottak részére szolgálati gépkocsi igény 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Rácz Zsolt képviselő: A bizottsági ülést követően beszélt az Ócsai rendőrőrs vezetőjével, 
akitől megkérdezte, hogy részükről milyen lehetőség van önkormányzati gépjárművásárlás 
esetén. Megtudta, hogy több megoldás van, többek között a használatba adás, részben a 
közös üzemeltetés. Ezeket a lehetőségeket érdemes tisztázni, mert ha az Önkormányzat 
vásárolja meg az autót, akkor nem rendelhető el az autó másik településre. Elrendelés 
esetén az elrendelő kapitánynak kell biztosítani a járművet. Az üzemeltetési költséget csak 
Bugyi településhez kell tervezni.  
Az autó csak fehér színű lehet, ebben az esetben a rendőrség mindent költséget áll a 
felszereléshez. Az is előírás, hogy az autó nem lehet 2 évesnél idősebb és 100.000 km-nél 
nem futhatott többet. Meg kell nézni, hogy az Önkormányzatnak nem érné-e meg új autót 
vásárolni, akár flottában. Utána nézett milyen paraméterekkel lehetne megvenni az 
előírásnak megfelelő autót, amelyik terepjáró jellegű és legalább 1.500 cm3 diesel motorja 
van. Dacia Duster autó felelne meg leginkább a fenti jellemzőknek, de 2 éves kor alatt nincs 
eladó autó. Ez a típusú új autó 5.3 millió forintért megvehető, amelyhez van pótkerék és 
klímát és ülésfűtést is tartalmaz. Véleménye szerint ez a gépjármű a mezőőröknek is 
megfelelne.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Egyszerre két mezőőr van szolgálatban, ezért egy autót 
nem elegendő részükre venni. Az is probléma, hogy vannak olyan személyek, akik nem 
tudnak vigyázni az autóra.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ebben az évben nem vásárolna autót, mert véleménye szerint 
előbb a 2021 évi költségvetési soron szerepeltetni kell a gépjárművásárlást, majd ezt 
követően megvásárolni.  
 
Molnár Tibor képviselő: Van olyan lehetőség, hogy a bérautót meg lehet venni hároméves 
bérleti díjjal. A bérlés a teljes szerviz költséget tartalmazza, így az Önkormányzatnak nincs 
költsége a szervízelésre. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Utána fognak nézni a következő ülésre milyen 
lehetőségekkel lehetne a legjobb megoldást hozni.  
 
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a körzeti 
megbízottak szolgálati autójának gépkocsivásárlásáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
79/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
körzeti megbízottak szolgálati autójának biztosításáról 
elviekben egyetért. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester, hogy 
Dabasi Rendőrkapitánysággal egyeztessen a gépkocsi 
biztosításának, működtetésének feltételeiről és azt 
ismertesse a Testülettel. 

3. A Képviselő-testület a 3) pontban megismert feltételek 
alapján hozza meg végleges döntését. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 

14.Körzeti megbízott gépkocsi támogatási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: Amíg nem vásárolják meg a rendőrség részére az autót, 
addig Tóth András körzeti megbízott részére is javasolja a gépjárműtámogatást a 
munkájához. 

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

80/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy Tóth András körzeti megbízott (1214 Budapest, Nap utca 12. 
7/26.) részére a SAC 131 forg.rszámú, Skoda Superb típusú 
személygépkocsija szolgálati célú felhasználásához 2020. évben  210 
000 Ft működési célú támogatást nyújt. 
A támogatás a személygépkocsi üzemanyag költségeire, max. 20 %-át 
(42 000 Ft) alkatrész beszerzésekre, karbantartásra használható fel. 
A támogatás folyósítása a Pest Megyei Rendőrkapitánysággal 
megkötött szerződés keretében lehetséges. 
A támogatáshoz szükséges 210 000 Ft összeget az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének terhére biztosítja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a 
3 oldalú támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2020. július 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Tájékoztató a befektetés pénzforgalmi alakulásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Nagy András Gábor polgármester: A Generali alapkezelő megküldte a beszámolót a 
pénzforgalmi alakulásról, továbbá javasolja továbbra is a szabad pénzeszköz lekötését.  

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

81/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót 
elfogadja. Az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötését nem javasolja. 
 
A kezelt pénzeszközt továbbra is a Generali Befektetési Alapkezelőnél 
tartja.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad pénzeszköz 
kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával 
felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert és Török Anita 
pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő beszámolási 
kötelezettség előírásával.   
 
Határidő:  azonnal, valamint a 2020. évi szeptemberi testületi ülés 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 

 

11. Jelentés a 2019 évi belső ellenőri tevékenységről 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Nincs negatív visszajelzés és a munkát is pozitívnak 
értékeli a belső ellenőr.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a belső ellenőri 
tevékenységről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
82/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete az EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli 
Szolgáltató Kft. 2019. évi belső ellenőri tevékenységről 
szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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12.HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjeszt  és a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A bizottság nem javasolja a Kimura Kft. HÉSZ módosítási 
kérelmét, amely a 30-as csatorna és a Rádai erdő közötti területen helyezkedi el. Mivel 
bányanyitást szeretnének rajta kezdeni, az elutasítás indoka az volt, hogy a Rádai út nem 
alkalmas teherautó forgalom lebonyolítására, nagyon rossz állapotban van, még több autót 
nem bír el az út, másik útvonal nem áll rendelkezésre a kiszállításhoz.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ módosítás 
elutasításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

83/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó 01554/40 hrsz-ú Má 
(mezőgazdasági övezet) terület 

 
Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 

történő átsorolását 
 

nem támogatja. 
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 

13.Dr. Kas Zoltán rendelési idejének módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Kas doktor úr megkereste, hogy a rendelési időt 
szükséges lenne módosítani a szülői és a nevelési intézményi igényeknek megfelelően. Leírta 
az alkalmas rendelési időket, ennek megfelelően kéri a módosítást. 
Javasolja, hogy a rendelési időváltozást augusztus 01-től kezdjék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a rendelési idő 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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84/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja dr. Kas Zoltán háziorvosi körzetének rendelési idő 
módosítását. A rendelési idő 2020. augusztus 01. napjától az 
alábbiak szerint módosul.  
 
Hétfő: 8:30-12-ig 
Kedd: 13:00-18:00-ig 
Szerda: 8:30-12-ig 
Csütörtök: 8:30-12-ig 
Péntek: 8:30-12-ig 

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

14.Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: Minden egészségügyi szolgáltató megküldte a 2019-es 
évi munkáról szóló beszámolót. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az egészségügyi 
beszámolókról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2020. (07.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi egészségügyi szolgáltatók 2019 évi munkájáról 
készített beszámolóját elfogadja: 
 
- Caritas 97 Bt 
- Dr.Kas Zoltán háziorvos 
- Dr.Végh László háziorvos 
- Dr. Fazekas Lívia háziorvos 
- Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet 
- Védőnői szolgálat 
- Morrov Medical Zrt (központi orvosi ügyelet) 
- Szatmáriné Dr. Drahos Ildikó fogszakorvos 
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 



 23 

15.Egyebek 
- Tájékoztató Covid 19 vírushelyzet időszakáról 

 
Nagy András Gábor polgármester: A településen nem volt fertőzött, az Önkormányzat sok 
pénzt költött védelmi eszközökre. Vannak elvonások is az Önkormányzatoktól, pl. megvonták 
a gépjárműadó bevételt. Egyelőre nem jelent anyagi gondot, de nem tudni mire 
számíthatnak még a jövőben. Több rendezvény is elmaradt a tavaszi időszakban, most az őszi 
Krumplifesztiválra készülnek, de természetesen ez is elmaradhat. Az iparűzési adó befizetési 
határidejét szeptember 30-i határidőre módosították.  

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

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


