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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. Molnár Tibor képviselő jelezte távolmaradását az ülésről.  
 
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 elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 
                     NYÍLT ÜLÉS  

 
1. Daköv Kft. integráció  

  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. OBO-30-as csatorna közötti kerékpárút kiviteli terve  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
ZÁRT ÜLÉS  
 

3. Szociális kérelem egyedi elbírálása  
Előadó: Bálintné Balogh Mária Szociális Bizottság elnöke  
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Napirend tárgyalása 

 
1.   DAKÖV Kft. integráció 

                       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A víziközmű vagyon átadással kapcsolatban elmondja, 
hogy a Képviselők, illetve a Bizottsági Tagok is tájékoztatva lettek a témát érintő anyagokkal 
kapcsolatban, melyhez érkezett néhány kérdés. Felkéri dr. Jasper Andort, a DAKÖV Kft. 
főmérnökét, hogy tájékoztassa a megjelent Képviselőket és Bizottsági Tagokat a jelenlegi 
helyzetről, valamint válaszolja meg a feltett kérdéseket. 2022. szeptember 20-ig kell a feltett 
kérdésekre választ kapni.  
 
Dr. Jasper Andor: 2011-ben megjelent az új víziközmű törvény, amelyben összeolvasztották 
a kis önkormányzat és állami szolgáltatókat. Magyarországon 38 db szolgáltató jött létre, 
melyből 6 db állami és 31 db önkormányzati tulajdonú, illetve 1 koncesszióban működik. 
2020-ban 22 Ft+ Áfa/kWh áron kapta a Daköv Kft. az áramot, mára 32 Ft + Áfa/kWh-ra 
emelkedett. Ez 900 millió Ft-os éves többlet áram költséget jelent a Daköv Kft. számára, 
ezért szükséges az integráció. Az integrációban Magyar Állam lesz a szolgáltatásért felelős, 
de a Daköv Kft. marad a szolgáltató. 2023-ban történik az integráció. 31 céget tudnak 
átvenni, még 1-2 évig marad a Daköv Kft. A Nemzeti Vízműveknél 6 állami tulajdonú cég 
működik, kft-ként jött létre, nem nonprofit cégként. Stratégia: pumpálni a pénzt a Magyar 
Állam részéről. A rezsikorlát miatt önköltségi ár alatt szolgáltat a Daköv Kft. Alföld Zrt-nél 
2021 évben megtörtént az integráció fizetésképtelenség miatt.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Bugyi Ürbő-Juhászföldön a Cosinus Gamma szolgáltat, a 
vezetőjével szeretne egyeztetni. Vízgömböt lenne szükséges rendbe hozni, ami azonban több 
10 millió Ft-ba kerül.  
 
Dr. Jasper Andor: Külterületet nem köteles átvenni. Magyar Állam nem vesz át tartozást. 
Külön tárgyalási alapot képez.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Érdeklődik, hogy a tervezett beruházásokkal mi történik?  
 
Dr. Jasper Andor: Készíthet bárki terveket, az még fekete folt, hogyan fog működni. El kell 
számolni, beruházásokat lehet építeni a Daköv Kft. azokat átveszi.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Ázsiós tőkeemelés, tulajdonosi arányok is meg fognak változni.  
 
Dr. Jasper Andor: Nem fog változni, éppen ez a lényeg. A Daköv Kft.-nél 290-300 ezer Ft a 
kereset, plusz 200-300 millió Ft-os kiadást jelentene a bérköltség emelés. Az üzemeltetést 
fenn kell tartani.  
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Dr. Szadai Szilárd bizottsági tag: Véleménye szerint a kiküldött anyagból az derül ki, hogy 
nagyon más választása nincs az önkormányzatnak. Fontos lenne, ha Polgármester úr írná le 
először a véleményét, kellő támpontot nyújtana a Képviselők és a Bizottsági Tagok számára. 
A 2008-as válság idején is így segített a Magyar Állam, szerinte korrekt ajánlat.   
 
Rácz Zsolt képviselő: Szemétszállítás eseténél már tettünk ilyet, látszik az eredménye, illetve 
kevesebb ráhatása lesz az Önkormányzatnak a működtetésre. Az állam egyik zsebéből a 
másikba „pakolgatja” a pénzt. Fejlesztési irányokra ráhatása volt az Önkormányzatnak. Az 
Önkormányzatok eltérő anyagi helyzetben vannak. Vagyonról le kell mondani, véleménye 
szerint sincs más lehetőség. Önkormányzati vagyon visszaszerzésre használják ezt a jelenlegi 
helyzetet. 25 éve önkormányzat üzemelteti, „ukáz” szerű vagyonszerzésre használják, 
egyirányú utcának tűnik.  
 
Dr. Jasper Andor: Nem jut el ez az integráció a szemétszállítás esetéig, akár választás 
elbukásához is hozzájárulhat. Jelenteni kell minden évben a díjmegállapító táblát. 
Üzemeltetésnek működnie kell, veszélyes, ha szennyvíz folyik az utcán. Nehéz eset, de a 
Daköv Kft. garantálja a működést.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy mi a helyzet a csatornatisztítással? 
 
Dr. Jasper Andor: Muszáj vele foglalkozni ilyen szárazság mellett, vagy aszálykárt kell fizetni- 
ez egy ördögi kör.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A környező települések polgármesterei megbeszélik 
egymás között kinél, hogyan áll a jelenlegi helyzet. Véleménye szerint szemléletesen mondta 
el Dr. Jasper Andor a tájékoztatót, azt a tudást kapta meg a Testület és a Bizottság, amit kell.  
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Véleménye szerint inkorrekt lépés a Magyar Állam részéről, 
hiszen saját maga idézte elő a helyzetet. Alátámasztja Rácz Zsolt képviselő véleményét, mely 
szerint egyik zsebből pakolja a másikba a pénzt. Állam finanszírozza a működést, jegyzett 
tőkébe kis részt tesz. Apporttal tud manipulálni. Önkormányzati vagyon jelenleg nem csak az 
önkormányzaté, lakosok is fizettek.  
 
Dr. Jasper Andor: Közterületen csak az állam vagy az önkormányzat lehet tulajdonos. 
Egyetért azzal, hogy inkorrekt lépés az állam részéről. 500 Ft-ból 1500 Ft lesz, nem lehet 
vállalni.  
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Ha megszerzi a közművagyont, bármit tehet.  
 
Dr. Jasper Andor: 2012 óta tudott, hogy ez lesz a vége, látja, hogy nagy gond lesz. Nem 
normális irányok és árak vannak. Gázszámla a kétszeresére emelkedett, nem tudni hol áll 
meg. (Villamos energia 40%). Állami cégek nem költséghatékonyak. Visszakérhető a vagyon, 
ha javul a helyzet. Véleménye szerint néhol problémák lesznek a vagyonátadással.  
 
Tóris Gabriella bizottsági tag: Vagyonkezelés, hosszú lejáratú kötelezettség, fent lehet 
tartani a látszatot, hogy működik.  
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Dr. Jasper Andor: Dönthet úgy az Önkormányzat, hogy nem adja át a közművagyont, ez 
Testületi döntés, azonban akkor vállalni kell a megemelkedett rezsi költségeket.  
 
Gyurászik László képviselő: Érdeklődik, hogy ha a Magyar Állam lesz a kezelő, mi a garancia, 
hogy a jelenlegi ár marad? Gyorsan történik minden, az Önkormányzat belekényszerül. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Kormányrendelettel van szabályozva.   
   
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a 
szándéknyilatkozat aláírásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen 
és 1 nem szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                          126/2022. (08.29.) Kt. sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 5/H §-ában foglaltakra 

tekintettel kinyilvánítja azon szándékunkat, 

miszerint az önkormányzatunkat terhelő 

víziközmű-szolgáltatás biztosítása 

vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettség 

a Magyar Államra történő átruházására 

irányuló Integrációs Programban részt kíván 

venni. E körben tárgyalásokat 

kezdeményezünk a Nemzeti Vízművek Zrt.-vel 

az alábbi tárgykörökben: 

- a víziközmű vagyon és az azt működtető vagyon 
átadásáról,  
- az átadással érintett víziközmű-rendszer 
üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján 
ellátó Daköv Kft-ben fennálló 3,45 % társasági 
részesedés ingyenes átruházásáról, valamint  
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz 
tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt 
források tulajdonjogának térítésmentesen, 
nyilvántartási értéken történő átvezetéséről. 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

az 1 pontban foglalt elvi nyilatkozatot aláírja és 

erről tájékoztassa Nemzeti Vízművek Zrt.-t.  

    Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
    Határidő: 2022. augusztus 31. 
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2. OBO-és 30-as csatorna közötti kerékpárút kiviteli terve  
                       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelent Képviselőket, Bizottsági tagokat, 
hogy a kerékpárút pályázat a közbeszerzés szakaszában tart, el kell készíteni a kiviteli 
terveket. Egy ajánlat érkezett az engedélyes terv készítőjétől. Olcsóbb nem lesz, mert övé a 
terv, tudja, hogy három árajánlat szükséges, azonban gyorsan halad minden. Fabók Ferenc úr 
2 millió Ft+ Áfa áron határozta meg az ajánlatát. Egy hónapon belül el kell készülnie és még 
ebben az évben indulhatna a kivitelezés.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a az 
ajánlat elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          127/2022. (08.29.) Kt. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja az OBO – KK Kavics 
között megépülő Kerékpárút kiviteli terveinek 
elkészítésére az Uranus 2002 Mérnöki Iroda Kft. 
(székhelye: 2370 Dabas, Tölgyfa u. 11. adószáma: 
12960956-2-13) 2.000.000 Ft + ÁFA ajánlatát. 
 
Felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, hogy a 
vállalkozóval a szerződést aláírja. 
 
Határidő:  30 nap 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 
 

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

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


