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

2022. július 14-i soros testületi ülésén 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Józsa László, Bálintné Balogh Mária, Szabó Gábor László, Gyurászik László, - 
képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető  
                                                               Török Anita – pénzügyi vezető 
                                                                
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 6 fő jelen van. Rácz Zsolt, Nagy Zsolt és Molnár Tibor képviselők jelezték 
távolmaradásukat az ülésről.  
 
Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 

 
1. Bugyi Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása  

                   Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Napköziotthonos Óvoda pályázat közbeszerzés elindítása   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Központi Óvoda felújítási munkálatai 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. DAKÖV Kft. Közműves vízszolgáltatási „Akcióterv” elfogadása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

5. Motocross szakosztály támogatási kérelme  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 
ZÁRT ülés  
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6. 2022. évi Helyi Kitüntető Díjak adományozása   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

7. Egyebek  
 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Bugyi Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítása 
                        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Ismert a Képviselő-testület előtt, hogy telekméretekből 
arányosításra kerül a beépíthetőség, egy, illetve két épület kerülhet-e a megvásárolt 
önkormányzati építési telekre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a Bugyi 
Településrendezési Eszközök módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-
testület 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 
 
                                                            Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                            elfogadta a 17/2022. (VII.15.) sz. önk.-i rendeletét a 
                                                            Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
                                                            23/2009. (XI.24.) sz. rendeletének módosításáról.  
 

2. Napköziotthonos Óvoda pályázat közbeszerzés elindítása   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

  
Nagy András Gábor polgármester: Az önkormányzati portálra felkerült anyag egy ponttal 
kiegészítésre került azzal, hogy a vállalkozó referenciái között szerepel gyermekintézmény 
felújítása, építése. Súlyszámot nem sikerült hozzátenni, közbeszerzési szakembert szükséges 
megkérdezni. A bővítendő intézményben minden meg van tervezve, engedélyes terv, kiviteli 
terv minden megvan. Szerepköröket kell biztosítani a bíráló bizottságban, el kell indítani a 
nyílt közbeszerzést. Sajnálja, hogy nyílt közbeszerzést kell indítani, mert sok probléma van a 
nyílt közbeszerzésekkel. Aránytalanul alacsony árnál új közbeszerzés kerül kiírásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzés 
elindításáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          106/2022. (VII.14.) Kt. sz. határozat: 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a, Vállalkozási szerződés az Bugyi 
Nagyközségi Óvoda férőhelybővítése és 
infrastrukturális fejlesztése tárgyú építési beruházás 
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megvalósítására közbeszerzési eljárás vonatkozóan 
nemzeti értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési 
eljárás indít.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bíráló bizottság tagjának megbízza  

• dr. Szatmári Attila jegyző - jogi szakértelem 

• Török Anita - pénzügyi szakértelem 

• Fabók Ferenc - műszaki szakértelem 

• Dr. Egresi Márton- közbeszerzési szakértő 
3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vállalkozási szerződés a Bugyi Nagyközségi Óvoda 
férőhelybővítése és infrastrukturális fejlesztése építési 
beruházás megvalósítására” közbeszerzési eljárásra 
vonatkozó a jelen előterjesztésben foglalt ajánlati 
felhívást, ajánlati dokumentációt jóváhagyja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati 
felhívásban nem értékelési szempontot érintő 
előírásokat, változtatásokat elvégezze. 

4) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2022 évi közbeszerzési terv módosítását 
elfogadja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
   dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: 15 nap 

 

3. Napköziotthonos Óvoda felújítási munkálatai   
                  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A központi óvoda felújítására érkezett árajánlat, nem 
csak egy árajánlat érkezett, több is, de nagyon nagy a különbség és nem került a Képviselő-
testület elé. Felkért egy vállalkozót, amennyiben van szabad kapacitás adjon árajánlatot, 
látható az árajánlat, ami elfogadható lenne, várja a kérdéseket.  
 
Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a Kft -ről tudunk-e valami közelebbit, vagy tényleg 
nincs más és ezért kerül kiválasztásra?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Annyit tud az Önkormányzat, amely le van írva. Sajnos 
nincs szabad kapacitás, egy árajánlat volt még, 2 millió Ft feletti, anyagdíjat nem 
tartalmazott. A Kő-kövön Kft. ajánlatában benne van a bontás, az építés, a sitt elszállítása és  
lerakása és az építés befejezése.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ne kezdhesse meg a munkát addig a vállalkozó, ameddig 
nincs aláírt szerződése, védi az Önkormányzatot és a vállalkozót is.  
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Józsa László képviselő: A Művelődési Háznál végzett munkával kapcsolatban nem volt 
minden rendben, és hogy ez ne ismétlődhessen meg nagyon pontos és precíz szerződés 
megkötésére lesz szükség. Közintézményről van szó, nem mindegy milyen határidővel és 
milyen minőségben végzi el a munkát.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Szeretné elmondani a költségekkel kapcsolatban, hogy a 
térkövet a KK Kavicstól kapja az Önkormányzat, azonban lesz még anyagköltség ehhez. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Természetesen a szerződés úgy kerül megkötésre, hogy 
védeni kell az Önkormányzat tulajdonát, embereit, idejét.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a felújítási 
munkálatokról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                          107/2022. (VII.14.) Kt. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bugyi Nagyközségi 
Napköziotthonos Óvoda Sport utcai telephelyének 
orvosi szoba burkolására és járda felújítási és készítési 
munkálataihoz adott Kő-Kövön Kft. bruttó 1.014.222 Ft-
os ajánlatát és felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert, hogy a vállalkozóval a szerződést aláírja. 
 
Határidő:  szerződéskötésre: 2022. július 20. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 

4. DAKÖV Kft. közműves vízszolgáltatási „Akcióterv” elfogadása   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Elmondja, hogy el kell fogadni, mert védeni kell az ivó- 
vízbázist.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az „akcióterv” 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             108/2022. (VII.14.) Kt. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a DAKÖV Kft. Közműves 
vízszolgáltatási akciótervét 2022. évre. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
 

5. Motocross szakosztály kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Motocross szakosztály 5,6 millió Ft támogatást kér, 
melyből 1,3 millió Ft a pályakarbantartás. A szakosztály a Bugyi SE szakosztálya és többször 
jelezte már feléjük, hogy a Bugyi SE-én keresztül kérjenek támogatást.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Érdeklődik, hogy a Gazdasági Bizottságnak nem kellett 
volna véleményezni, mert sok pénzről van szó és az Önkormányzat nagy összeggel támogatja 
a Bugyi SE-t és ezt egymás között kell először megbeszélni?  
 
Csizmadi László alpolgármester: Véleménye szerint ez nem most derült ki, az éves 
költségvetésben szerepelnie kellene, hogy ezeket a feladatokat el kell végezni. A Sport 
Egyesülethez tartoznak és ezzel együtt kellett volna beadni az éves költségvetést. Nem kis 
összegről van szó a jelenlegi gazdasági helyzetben.  
 
Gyurászik László képviselő: Régóta nem szervez már versenyeket, azonban az árak nagyon 
elszabadultak, valóban szükséges egy esztétikai átalakítás is. Egy versenyt megrendezni 1 
millió Ft alatt nem lehet, a mentő kiszállása nagyon sok pénz és egy nem is elég. Véleménye 
szerint a szakosztály vezetőjét, Kocsány Józsefet egy bizottsági ülésre meg kellene hívni. 
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint nem „nyúlhat át a szakosztály a Sport Egyesület 
vezetőségének a feje felett”, hozzájuk tartozik, le kell ülni és meg kell beszélniük az 
igényeket és a lehetőségeket figyelembe véve.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy miért most került a Képviselő-testület elé, 
hiszen február - márciusi árajánlatok vannak csatolva, illetve maga a kérelem is március 21. 
dátum. Ez a verseny már lehet, hogy meg is történt véleménye szerint. Úgy gondolja teljesen 
ne legyen elutasító az Önkormányzat, a kért összeg maximum 10%-át kapják meg, a többit 
pedig gyűjtsék be szponzoroktól.  
 
 Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatni fogja a szakosztály vezetőjét, hogy a 
kérelemnek a Sport Egyesületen keresztül kell érkeznie. Javasolja, hogy kerüljön le a kérelem 
napirendről és következő Testületi ülésen legyen megtárgyalva.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendről 
levételt, melyet Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi napirendjéről a 
Motocross szakosztály támogatási kérelmét és a következő testületi ülésen kívánja 
megtárgyalni.                                                     

 

6. Egyebek  
- üzlethelyiség létesítésének lehetősége településünkön 

 
Szabó Gábor László képviselő: Sajnos az a válasz érkezett vissza, hogy nem megfelelő az 
ingatlan elhelyezkedése, véleménye szerint inkább a jelen gazdasági helyzetben nem akartak 
nagyobb kockázatot vállalni, részben a pláza stop törvény miatt, részben a kiszámíthatatlan 
gazdasági helyzet miatt.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Szeretné elmondani a Képviselőknek, hogy jelentkezett 
bányavállalkozó a múlt héten, elhangzott, hogy megépítené az elkerülő út alapját. 
Tájékoztatta a vállalkozót, hogy egy autóval sem jöhet be több a településre. Megbeszélésen 
vett részt, ahol megismert néhány gazdasági és politikai helyzetet. Átalakul az egész felső 
közigazgatás, igyekszik mindent megtenni az elkerülő út megépülésének érdekében. Nem 
megy bele politikai csatározásokba, szükség van az elkerülő útra.  
 
Józsa László képviselő: Temetővel kapcsolatos beruházásról, fejlesztésről, rendbetételről 
szeretne érdeklődni, történt-e előrelépés az ügyben? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az előtetőről sikerült egyeztetni a temető üzemeltetővel, 
benne van a szerződésben, hogy megépíti. Az utakkal kapcsolatban bízik abban, hogy a 
vállalkozó megépíti az utat, amit vállalt, tájékoztatni fog erről minden Képviselőt.  
 
Gyurászik László képviselő: Szeretné kérni a TEFÜSZ vezetőjét, kerüljön kihelyezésre 
elsőbbségadás kötelező tábla a Fűzfa utcába, mert nem egyértelmű jelenleg. A Farkas László 
féle sarkon, illetve a túloldalon a Gombos féle sarkon kellene kihelyezni.  
 

ZÁRT ülés  
 

7. 2022. évi Helyi Kitüntető Díjak adományozása  
 
Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a Kulturális Bizottság kérésére a Testület módosítsa a 
kitüntető díjas rendeletet, mely szerint kerüljön ki belőle, hogy minden díjból csak egy legyen 
adható minden évben. Csak a Díszpolgári Cím adományozásánál maradjon meg ez a kitétel.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a 16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi 
Nagyközség Díszpolgára Cím, valamint az egyes kitüntető díjak alapításáról és 
adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosítását, és megállapítja, hogy 5 igen 
szavazattal a rendelet-módosítást elfogadta a Testület.  
 
                                                            Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                            megalkotta a 18/2022. (VII.15.) sz. önk.-i rendeletét a  
                                                             16/2005. (VI.13.) sz. Bugyi Nagyközség Díszpolgára Cím  
                                                            valamint egyes kitüntető díjak alapításáról és  
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                                                              adományozásuk rendjéről szóló rendelet módosítására.  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében tárgyalta a 
2022. évi kitüntető díjak adományozásáról szóló napirendet, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakról döntöttek: 

- Bugyi Nagyközség Díszpolgára Címre érkezett jelölés Lakatos Emil személyére. A 
Bizottság úgy döntött a nevezett díjat nem osztja ki 2022. évben.  

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Lakatos Emil jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 tartózkodás szavazat mellett elutasított és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

110/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben nem 
adományoz Díszpolgári Címet Lakatos Emil részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 

- Bugyi Nagyközség Egészségügyéért Dr. Abay Frigyes Díj-ra érkezett jelölés Bereczki 
Erika és Szőgyi Pálné személyére.  

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Bereczki Erika jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen minősített többségi szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

111/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség „Egészségügyéért Dr. Abay Frigyes Díj”-
at adományoz Bereczki Erika részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 

- Bugyi Nagyközség Egészségügyéért Dr. Abay Frigyes Díj-ra érkezett jelölés Szőgyi 
Pálné személyére. 

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta Szőgyi Pálné jelöléséről szóló határozati javaslatot, 
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta:  
 

112/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség „Egészségügyéért Dr. Abay Frigyes Díj”-
at nem adományoz Szőgyi Pálné részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
- Bugyi Nagyközség Sportjáért Díj-ra érkezett jelölés Kálomista Tibor, Katus Lajos és a 

Bugyi SE felnőtt labdarúgó csapata részére.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Kálomista Tibor jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 nem szavazattal elutasított és az alábbi határozatot 
hozta:  

113/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség Sportjáért Díj”-at nem adományoz 
Kálomista Tibor részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Katus Lajos jelöléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

114/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség Sportjáért Díj”-at adományoz Katus 
Lajos részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Bugyi SE felnőtt labdarúgó 
csapatának jelöléséről szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen 
minősített többségi szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
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Nagyközség Sportjáért Díj”-at adományoz a Bugyi 
Sport Egyesület felnőtt labdarúgó csapata részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

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

Piroska Noémi személyére.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Lengyel Piroska Noémi jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 2 igen szavazattal elutasított és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

116/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség Ifjúságáért „Énekes Sándor Díj”-at nem 
adományoz Lengyel Piroska Noémi részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 

- Bugyi Nagyközség „Közösségéért Díj”-ra érkezett jelölés Komán Györgyné és Farkas 
Sándorné személyére.  

 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta a Komán Györgyné jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen minősített többségi szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

117/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség „Közösségéért Díj”-at adományoz 
Komán Györgyné részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta Farkas Sándorné jelöléséről szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen minősített többségi szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Bugyi 
Nagyközség Közösségéért Díj-at adományoz Farkas 
Sándorné részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

 
 

- Az Év Vállalkozója Díj-ra érkezett jelölés Ifj. Csizmadi Imre személyére.  
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátotta Ifj. Csizmadi Imre jelöléséről szóló határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 5 igen minősített többségi szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

119/2022.(07.14.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy 2022. évben Az Év 
Vállalkozója Díj-at adományoz ifj. Csizmadi Imre 
részére.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022.augusztus 20. 

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

K.m.f. 
 

        
Nagy András Gábor      Dr. Szatmári Attila 
   polgármester      jegyző 


