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

2020. február 241-i soron kívüli 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, Rácz Zsolt, 
Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila - jegyző 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van. Nagy Zsolt képviselő nem tud részt venni az ülésen. 
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Észrevétel nem érkezett, 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. Döntéshozatal a kisgyermeknevelő pályázat elbírálásában 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásában  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Döntéshozatal KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból kiváláshoz   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Döntéshozatal a kisgyermeknevelő pályázat elbírálásában 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy két érvényes pályázat 
érkezett az Önkormányzathoz. Dönteni kell a bölcsődei kisgyermeknevelői státuszról, amely 
határozatlan időre szól, de a Bölcsőde építésével kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 
érdekében a vezetői státuszra 2020. április 01-től 2020. augusztus 15-ig határozott időre 
bízzák meg.  
Az első határozat arról szól, hogy a pályázat eredményes és érvényes, a második határozat 
pedig az álláshelyre nyertes pályázó személyéről szól. 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A következő kisgyermeknevelői álláshely kiírás 7 főre +3 dajka 
személyére lesz a jövőben kiírva. A mai döntés az intézmény létrehozásához szükséges, mert 
csak úgy tudják bejegyezni, ha van vezetője.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik miért kell most kinevezni a vezetőt, amennyiben csak 
októbertől várható az épület befejezése.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Sok olyan szakmai munka van, amiben segíteni kell a 
munkát, amíg elkészül az épület.  
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Minden dokumentumba be kell jegyezni a 
vezető nevét, ha nincs ilyen személy, nem tudják nyilvántartásba venni az épületet.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A fizetési fokozata még nem ismert, mert az az iskolai 
végzettségéből és a munkában eltöltött időből adódik össze.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Besorolás szerinti bére lesz a vezetőnek? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem, személyi bére lesz, aminek a bruttó összege  
400 000.- Ft lesz. 
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja Tóth Veronika 
pályázó személyéről szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
26/2020. (02.24.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
kisgyermeknevelői álláshelyre kiírt pályázatát 
eredményesnek és érvényesnek nyilvánítja. 
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 
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Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja Tóth Veronika pályázó személyéről szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

27/2020. (02.24.) sz. K.t. határozat: 
 

(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2020 április 01-től Tóth Veronikát -1183 Budapest Móricz 
Zsigmond u. 25/b.- határozatlan időre Bugyi Nagyközségi 
Bölcsőde kisgyermeknevelői munkakörbe közalkalmazotti 
jogviszonyba kinevezi.  

 
(2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2020 április 01-től 2020. augusztus 15-éig ideiglenesen 
megbízza Tóth Veronikát 1183 Budapest Móricz Zsigmond u. 
25/b- Bugyi Nagyközségi Bölcsőde intézményvezetői 
feladatainak ellátására. 
 

(3) Tóth Veronika kisgyermeknevelő munkabérét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. és a 
szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ágazatra vonatkozó végrehajtási szabályokról szóló 257/2000 
(XII. 26.) kormányrendelet előírásai szerint kell megállapítani.  
Tóth Veronika munkabérét a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61. § h) pontja alapján a fizetési 
fokozatának megfelelően, az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

Garantált illetménye 210.600.- Ft 

Vezetői/magasabb vezetői pótléka  
(a pótlékalap 250%-a) 

 
 
50.000,-Ft 

bölcsődei pótlék  32.380,-Ft 

Fenntartói döntésen alapuló kiegészítés 107.020.,-,-Ft 

Illetménye összesen: 400.000,-Ft 

   
A Képviselő-testület az ideiglenesen megbízott         
intézményvezető részére 1500 km erejéig munkavégzéssel 
összefüggő gépkocsihasználatot és szolgálati telefont biztosít.    
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(4)  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjanak az 
ideiglenesen megbízott Bugyi Nagyközségi Bölcsőde 
bölcsődevezetői megbízásával együtt járó bejelentési 
kötelezettségek teljesítéséről 
   
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2020. március 31. 

 
 

2. Döntéshozatal központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásában  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A beadott ajánlatok alapján elmondható, hogy drága az 
ellátás, ez főleg azért van, mert Bugyi település egyedül fizet az ellátásért. A jövőben meg 
kell oldani, hogy valamelyik közeli településsel társuljanak és közösen fizessék az ellátás díját.  
Ezt a mai ülésen nem tudják teljesíteni csak abban az esetben, ha érvénytelenítik az eljárást.  
Évekkel ezelőtt már átbeszélték ennek lehetőségét, de akkor elvetették, mert sem Ócsa, sem 
Alsónémedi nem bizonyult jó döntésnek a távolságok miatt. Akkor Bugyi község vállalta, 
hogy egyedül fizeti a feladatellátást, de azóta megnövekedtek az árak.  

 
Rácz Zsolt képviselő: Az áremelést nagy arányúnak gondolja, mivel az infláció mértéke nem 
volt 50%-os, amíg az emelés ekkora összegről szól.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Minden héten meghallgatja az ügyeletes orvostól, hogy 
milyen keveset keresnek az orvosok, ezért több esetben már nincs orvos az ügyeleten, 
hanem mentőtiszt látja el azorvosi ügyelet munkáját.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A jövőben meg kell kérdezni az orvosokat, hogy mennyi béremelést 
kaptak a szolgáltatási áremelést követően.  
 
Józsa László képviselő: Mivel indokolják a magas költségnövekedést? Tudja, hogy egyre 
kevesebb orvos tud vállalni túlmunkát, aki vállal, azt meg kell fizetni. Az pedig megnyugvást 
ad a lakosoknak, hogy van ilyen szolgáltatás a településen.  
 
Gyurászik László képviselő: Meg kell kérdezni a helyi orvosokat, hogy vállalnak-e ügyeleti 
munkát, amennyiben ismét három helyi orvos lesz a településen. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nyílt pályázat volt kiírva, nem jelentkezett egy háziorvos 
sem.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Fel kell mérni, hogy melyik településsel tudnak társulni. Szóba 
jöhet-e pl. Apaj, Alsónémedi, Ócsa? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Még nincs információjuk, fel kell mérni.  
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dr. Szatmári Attila jegyző: Egyszer már meghosszabbították egy hónappal a szerződést, még 
egyszer nem tudják ezt kivitelezni.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A jövőben ne legyen kibúvó a panaszoktól, amennyiben 
nem megfelelően látja el az ügyeleti feladatot. Volt már arra példa, hogy panasz érkezett, és 
egyik esetben még választ sem kaptak az ügy kivizsgálásáról.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az éves beszámoltatási rendbe be kell emelni az orvosi ügyelet 
beszámolóját is.  

 
További hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az orvosi 
ügyelet közbeszerzési eljárásban a Morrow Medical Zrt. pályázó elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
Nagy András Gábor polgármester – igen 
Csizmadi László alpolgármester – igen 
Bálintné Balogh Mária képviselő – igen 
Gyurászik László képviselő – igen 
Józsa László képviselő – igen 
Molnár Tibor képviselő – igen 
Rácz Zsolt képviselő – igen 
Szabó Gábor László képviselő – igen  
 
 
 

28/2020. (02.24.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Megbízási szerződés Bugyi Nagyközség közigazgatási területén 
központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet ellátására” című 
közbeszerzési eljárását eredményesnek nyilvánítja. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Morrow 
Medical Zrt (Székhely: Budapest, Topolya Utca 4-8.) ajánlattevő 
ajánlatát nyertes ajánlatnak nyilvánítja az alábbiak szerint: 

Nettó ajánlat ár (HUF) 3.089.000,- HUF/hó 

A teljesítésbe bevonásra kerülő, a felhívás 
III.1.3. M.II. alkalmassági követelmény 

tekintetében bemutatott szakember többlet 
szakmai tapasztalata (minimum 0 hónap, 

maximum 60 hónap) 

60 hónap 
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3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Nagy András Gábor Polgármestert, hogy a Morrow Medical Zrt - 
Székhely: Budapest, Topolya Utca 4-8.  ajánlattevővel az ajánlatban 
foglalt feltételekkel és 3.089.000,-Ft/hó,- Ft +Áfa ajánlati árral a 
megbízási szerződést a Kbt. előírásai szerint megkösse. 

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót az eljárást lezáró Összegezés 
ajánlattevőknek való megküldésére a döntéshozatalt követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül. 
 
 Határidő: 3 munkanap- írásbeli       összegezés   
                                kiküldésére   
        -10 nap lejárta után szerződéskötés 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
      Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

 3. Döntéshozatal KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulásból kiváláshoz    

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A KDV-től érkezett a nyilatkozat minta, amit szükséges 
elfogadni a Testületnek és visszaküldeni a KDV felé.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a KDV nyilatkozat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

29/2020. (02.24.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (cím: 2347 Bugyi, 
Beleznay tér 1.) képviseletében Nagy András Gábor Polgármester kijelentem, 
hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és 
a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság jogelődje az „ÖKOVÍZ" Önkormányzati Kommunális és 
Víziközmű Üzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2017. 
szeptember 29-én létrejött közszolgáltatási szerződésből, valamint a 
közszolgáltatási szerződésben a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulást megillető jogok és kötelezettségek a Duna-Tisza 
közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásra 
történő átruházásáról szóló átruházási szerződésből eredően a Közép-Duna 
Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással szemben sem most, 
sem a jövőben nem kívánunk követelést támasztani, érvényesíteni. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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- Tájékoztatás háziorvosi helyettesítésről 

 
Nagy András Gábor polgármester: Ma beszélt dr. Végh László orvossal, aki keresett egy 
orvost a helyettesítésére. Júliusig fogja helyettesíteni, csak ezt követően lesz átruházható a 
praxis. Ezt követően dr. Czeiner Szilvia fogja végezni a rendelést, átadja a dolgozóját is, 
amihez a doktor úr 2020 év végéig bérbe adja a rendelőjét. Megkérdezte tőle, hogy ha az 
Önkormányzat megvenné a rendelőt, eladná-e? 
Még nem tudott rá választ adni, váratlanul érte a kérdés, de gondolkodik rajta.  
 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soron kívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

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


