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

2022. szeptember 15-i soros testületi ülésén 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr Szatmári Attila – jegyző 
                                                               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 mind a 9 fő jelen van.  
 
Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Szabó Gábor László az Egyebek között szeretne tájékoztatást adni 3 közeljövőben lévő 
eseménnyel kapcsolatban, illetve Rácz Zsolt szintén az Egyebekben egy építkezésről szeretne 
információt kapni, valamint Polgármester Úr a 11-es ház tetőszigeteléséről szeretne döntést 
hozni.  
  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 

 
1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 
      előirányzat módosításáról  

                   Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I.  
félévi teljesítéséről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Gördülő fejlesztési terv elfogadása 2023-2037 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
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4. Irinyi utca közművesítése 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

5. Döntéshozatal vízi közmű integrációval kapcsolatban  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 

6. Bugyi SE támogatási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

7. DPO és IBSZ feladatok ellátása  
Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző  
 

8. Ajánlatkérés Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására  
Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző 
 

9. Energia beszerzésére közbeszerzési eljárásban  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Súlykorlátozási tilalom módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

11. Felső-Homokhátság bankgarancia vállalása előfinanszírozáshoz  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

12. Telekalakítási kérelem benyújtása a 1073/1 hrsz-ú ingatlanra  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
13. Kommunikációs referens pályázat  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
14. Egyebek  

-  
- Gere Dávid támogatási kérelme Nagy András Gábor 
- Sport utcai építkezés -Rácz Zsolt 
- 3 közelgő eseményről tájékoztatás – Szabó Gábor László 
- 11-es ház tetőfelújítása  -Nagy András Gábor 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének előirányzat módosításáról  

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

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az 
előirányzat módosításról szóló rendeletet a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a az előirányzat 
módosításról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el: 
 
                                                            Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           elfogadta a 19/2022. (IX.16.) sz. önkormányzati rendeletét 
                                                          Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költség- 
                                                          vetésének 2/2022. (II.11.) sz. önkormányzati rendeletének 
                                                          módosításáról.  
 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről  

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

  
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja az I.   
 félévi beszámolót a költségvetés teljesítéséről. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                  129/2022. (IX.15.) sz. Kt. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének június 30-i 
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 
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3. Gördülő fejlesztési terv elfogadása 2023-2037 
                  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                  Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, a tévesen kiküldött 
Gördülő Fejlesztési Terv korrigálásra került, már az aktuális Terv szerepel az előterjesztés 
mellett.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a Gördülő Fejlesztési 
Terv elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

130/2022. (09.15.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1.) a víziközmű-szolgáltatás Bugyi-Felsővány Közműves 
ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Terveit és Pótlási terveit 
megismerte, azt jóváhagyja. 
2.) a víziközmű-szolgáltatás Bugyi Közműves ivóvízellátás 
Gördülő Fejlesztési Terveit és Pótlási terveit megismerte, 
azt jóváhagyja.  
3.) a víziközmű-szolgáltatás Bugyi Közműves 
szennyvízelvezetés-és tisztítás Gördülő Fejlesztési terveit és 
Pótlási terveit megismerte, azt jóváhagyja.  
4.) A Képviselő-testület felkéri a DAKÖV Kft.-t, hogy a 
Gördülő Fejlesztési Tervet nyújtsa be a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

 

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

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság megvitatta és javasolja a legolcsóbb 
ajánlattevőt a gáz kiépítésére, illetve az ELMŰ kifizetését a hálózatfejlesztésre.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó első határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
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                                              131/2022.(09.15.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy az Irinyi utca teljes 210 m hosszán 63 mm 
középnyomású gázelosztó vezeték nyílt árokban történő 
fektetésére vonatkozó kivitelezési munkák elvégzésére a 
Berényi Közmű Kft. (5100 Jászberény, Gerle u. 4, asz.: 
27789285-2-16) Kft. 3.175.000-, Ft összegű árajánlatát 
fogadja el. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Berényi Közmű Kft.  
(5100 Jászberény, Gerle u. 4, asz.: 27789285-2-16) Kft. 
3.175.000-, Ft összeggel a vállalkozási szerződést 
megkösse. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

Ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
                                                          132/2022.(09.15.) Kt. sz. határozat 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy ELMÜ Hálózati Kft Bugyi Irinyi utca 
1101/1 hrsz villamosenergia ellátására adott bruttó 
3.770.018-, Ft kivitelezési összegű műszaki gazdasági 
tájékoztatót elfogadja. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kivitelezést 
rendelje meg és a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
 
 

5. Döntéshozatal víziközmű integrációval kapcsolatban  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a megjelent Képviselőket, hogy részt vett a 
Daköv Kft. által a Polgármestereknek szervezett ülésen. Megállapodás született arról, hogy 
nem írják alá azt a szerződés-tervezetet, amelyet megalkottak, hanem a 13 település által 
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kiegészített szerződés-tervezetet írják alá, amelyben szerepel, hogy ne lehessen csak úgy 
átadni a vagyont. A tulajdon maradna az Önkormányzaté, a működtetés pedig az államé. 
Felvetődött a kérdés, hogy az üzleti rész hogyan alakul, amely Bugyi Nagyközség esetében 
3,45 %-ot, 24 millió Ft-ot jelent, azonban előfordulhat, hogy az állam megemeli brutálisan a 
törzstőkét, akkor át kell adni ezt az államnak. A 13 település polgármestere abban állapodott 
meg, hogy úgy adja át a vízi közmű vagyont, hogy ha valamikor átadja az állam 
üzemeltetésre, koncesszióba vagy tulajdonba, akkor az Önkormányzat része kifizetésre kerül.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint ahhoz, hogy egy egyetemleges szolgáltatás 
megvalósuljon az Önkormányzatnak nem kell átadni a vagyonát, illetve veszélyeket hordoz, 
látható hogyan működnek az iskolák az államosítás óta. Semmi esetre sem adná vissza az 
államnak, nagyon sok ember sok pénzt tett bele a közmű vagyonnak a fejlesztésébe.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a vízi közmű 
integrációról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
133/2022. (IX. 15) Határozata: 

Az Önkormányzatot terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló 
ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs 

Programban való részvétel tárgyában 
 

 
1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatát terhelő víziközmű-szolgáltatás biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási 
kötelezettségének a Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban 
való részvételtől nem zárkózik el, azonban jelenleg úgy ítéli meg, hogy a víziközmű-
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/H. § (2) bekezdésében szabályozott, a 
víziközmű-vagyon, illetve a tulajdonában álló víziközmű működtető eszközök 
tulajdonjogának a Magyar Állam javára térítésmentesen, nyilvántartási értéken történő 
átruházása tekintetében a rendelkezésére álló információk alapján nem tud döntést hozni, 
mivel a vagyonátruházással kapcsolatos feltételeket nem látja kellően tisztázottnak. 
A képviselő-testület véleménye szerint a Magyar Állam illetékes, erre felhatalmazott 
képviselőinek a víziközmű vagyon átadásáról a tulajdonos önkormányzatokkal közvetlenül 
kellene tárgyalnia, nem pedig az ebben a kérdésben mandátummal nem rendelkező 
víziközmű szolgáltatóval. 
 
 
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy támogatná azt a lehetőséget, hogy az ingyenes 
vagyonátadási szerződés helyett az Önkormányzat és a Magyar Állam vagyonkezelési 
szerződést kössön az általános iskoláknak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 
történő 2013. évi átadása mintájára, melynek során a Magyar Állam a víziközművagyon 
üzemeltetését átvenné az Önkormányzattól, azonban a hivatkozott vagyon tulajdonjoga az 
Önkormányzat birtokában maradna. 
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3. A Képviselő-testület kifejezetten lényeges feltételnek tekinti az alábbi klauzula felvételét a 
vagyonátadási szerződésbe: 
" Amennyiben az ingyenesen átadott víziközmű vagyon a jövőben értékesítésre, illetve 

koncesszióba adásra kerül, akkor az ebből származó bevétel - a felmerült költségek levonása 

után - az önkormányzatot illeti meg." 

Határidő: 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester  

6. Bugyi SE támogatási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság alaposan megtárgyalta mind a 
kettő kérelmet, a Bugyi SE, illetve a Motocross szakosztály kérelmét is és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Szeretné kiegészíteni annyival, hogy kerüljön felhívásra az Egyesület 
figyelme a beszámolóval kapcsolatban szükséges módosításokra.  
 
Gyurászik László képviselő: Szeretné elmondani, hogy beszélt a Motocross szakosztály 
vezetőjével, Kocsány Józseffel, aki elmondta, hogy az idei évben már nem tudja a versenyt 
megszervezni, amelyre kéri a támogatást, mert nem volt keret az előfinanszírozásra. 
Érdeklődik, hogy ilyen esetben hogyan tudná az Önkormányzat az Ő igényét valamilyen 
szinten kiegészíteni, mert akkor ez egy következő évi tervezet, ami a Bugyi SE támogatását 
illeti. Véleménye szerint meg kellene bontani a támogatási összeget.  
 
Nagy András Gábor polgármester: 2023. márciusában lesz a verseny és az Önkormányzat 
február 15-ig fogadja el a költségvetését.  
 
Gyurászik László képviselő: Biztos benne, hogy a szakosztály vezető mindent megtesz annak 
érdekében, hogy egy színvonalas bajnoki motocross verseny kerüljön megrendezésre, ezért 
javasolja a pénzösszeg megbontását.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Pillanatnyilag sajnos egészen más dolgokat kell az 
Önkormányzatnak számolgatnia, hiszen érkeznek a megemelkedett rezsi számlák. 
Intézményekre lebontva ki kellett számolni az idei évre a rezsit, ami 110 millió Ft-ot jelent, 
következő évben már más számok lesznek. Javasolja, hogy fenntartással maradjon bent, nem 
költheti el semmi másra, következő évben kapja meg a támogatást.  
 
Molnár Tibor képviselő: Véleménye szerint óvatosabban kell bánni a közpénzekkel a jelen 
gazdasági helyzetben, fontosabb helyekre kell a pénz, mint fizetett focistákra. Nem szeretné 
hátráltatni a falunak az előre menetelét, illetve a sporthoz való hozzáállását, csupán 
óvatosságra int.  
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Nagy András Gábor polgármester: Teljesen egyetért Molnár Tibor képviselő véleményével, 
csak nagyon nehéz leállítani dolgokat, úbngy, hogy ne menjen tönkre az Egyesület munkája, 
sok-sok gyerek sportolási lehetősége van benne.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint kapjon esélyt mindkét szakosztály, hogyan és mi 
módon lesznek sport szakmai szempontból megállni a helyüket, hogyan tudják finanszírozni, 
vajon mennyi ember látogatja ezeket a versenyeket. Ha kisegíti az Önkormányzat őket 
ezekkel a pénzösszegekkel, akkor elvárhat valamiféle teljesítményt, eredményt. A 2023-as 
esztendőben egy új helyzet áll elő, lehetséges, hogy nem tud az Önkormányzat támogatást 
adni, de amíg ez a helyzet nem áll elő, adna egy esélyt a Sport Egyesületnek.  
 
Molnár Tibor képviselő: Szeretné elmondani, hogy nem ellene van a támogatásnak, 
ugyanígy az uszodának sem, csupán gazdasági szempontból közelíti meg. Nem szeretné 
gátolni a gyerekek fejlődését, csak megfelelően megfontoltnak kell lenni.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Az Egyesület igyekszik reálisan figyelembe venni a 
költségeket és mindent megtenni annak érdekében, hogy több pénzük legyen. Ha látják, 
hogy nem érdemes fent maradni- mint pl. a kézilabda esetében- tudomásul vették, hogy 
vissza kell lépni, feleslegesen nem költik a pénzt, nem tartják magasabb szinten a csapatot.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Tudomása van róla, hogy a jelenlegi körzetközpont is 
nagy kiadásokat ró a településre. Következő évtől sajnos nem fog tudni az Önkormányzat 
ekkora támogatást nyújtani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a Sport Egyesület 
támogatásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 
tartózkodás szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

 
                                                                        134/2022. (IX. 15.) Képviselő-testületi határozat:  
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Sportegyesület működéséhez 2022. 
évre 20 millió Ft vissza nem térítendő működési célú 
támogatást biztosít. 
 

2. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Sportegyesület motocross 
szakosztályának működéséhez 2022. évre 
5.600.000,-Ftt vissza nem térítendő működési célú 
támogatást biztosít. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.   
 
Határidő:  2022. szeptember 30. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
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7. DPO és IBSZ feladatok ellátása  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság megtárgyalta és javasolta, hogy ne a 
legolcsóbb ajánlat, hanem ár-érték arányban a legjobb legyen kiválasztva. Próbált a Hivatal 
alkalmazni adatbiztonsági szakembert, de fel kellett mondani a cégnek, mert nem váltak be, 
nem végezték el a feladatot. Jegyző úr tárgyalt egy céggel, ahol önkormányzati dolgozók 
voltak, ismerik az önkormányzati rendszert, javasolja, hogy ők legyenek kiválasztva.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az információbiztonsági 
feladatok ellátásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           135/2022. (IX. 15.) Képviselő-testületi határozat:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általa fenntartott 
intézményeiben információbiztonsági felelős és külső 
adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátására a fenti 
„műszaki” tartalommal legalább 24 hónap időtartamra 
kérjen legalább három cégtől árajánlatot és az 
összességében ár-érték arányban a legkedvezőbb 
ajánlattevővel kösse meg a szerződést.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 

8. Ajánlatkérés Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

                  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Megbeszélésen volt a jelenlegi orvosi ügyelet vezetőjével, 
aki úgy látja, hogy nagyon kicsi feladatot lát el az ügyelet, kevés az 5400 fő Bugyi 
településen. Elmondta a vezetőnek, hogy nagy kiterjedésű a település, nagy a távolság a 
településhez tartozó külterületetek között. Szó volt régebben Ócsa-Alsónémedi- Bugyi 
települések között alkotni egy orvosi ügyeletet, azonban számolás után nem mert a 
Képviselő-testület belevágni. Javasolja az időintervallum 2 évben történő meghatározását, 
ezzel kerüljön kiírásra a beszerzés.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlat kérésről   
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:   



 11 

 
                                                               136/2022. (IX. 15.) Képviselő-testületi határozat:  
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 
24 hónap időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás 
biztosítására egyszerű beszerzési eljárás folytat le, az 1. 
számú mellékletben leírt szempontok érvényesítésével. 
 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a beszerzési 
szabályzat alapján 1) pontban leírt feladatok 
lebonyolítására kössön megbízási szerződést.     

 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 

9. Energia beszerzésére közbeszerzési eljárásban  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság részletesen tárgyalta és javasolja, 
hogy a Képviselő-testület 2023-2024 időszakra villamos- és gázenergia beszerzését 
közbeszerzési eljárás keretében szerezze be.   

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
energia beszerzéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                         137/2022.(09. 15.) Kt. sz. határozat: 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség Önkormányzata és 
intézményei 2023-2024 időszakra villamosenergia és 
gázenergia beszerzésére közbeszerzési eljárást indít el 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési 
szabályzat alapján 1) pontban leírt feladatok 
lebonyolítására kössön megbízási szerződést.     

 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 30 nap 
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10.  Súlykorlátozási tilalom módosítása     
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Megtárgyalta a Tisztelt Bizottság, felvetődik a kérdés, 
hogy mi történik akkor, ha kettő hét múlva jön egy újabb kérés. Fogja kérni a rendőrkapitány 
urat, hogy többet ellenőrizzenek, mást nem tud tenni az Önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a módosításról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             138/2022. (IX. 15.) Képviselő-testületi határozat:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a település belterületén jelenleg a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt kezelésében lévő 5202-
5204-5206 j utakra érvényben lévő 21:00 óra-05:00 
óra közötti időszakra szóló 7,5 T súlykorlátozással 
„Tehergépjárművel behajtani tilos” tilalom 21:00 óra-
06:00 óra közötti időszakra történő módosítását 
kezdeményezi. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyar Közút 
Nonprofit Zrt felé a kérelmet elküldje.  
 

Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 15 nap 

 
 

11.  Felső-Homokhátság bankgarancia vállalása  
             előfinanszírozáshoz 

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

 
Nagy András Gábor polgármester: Minden évben megtárgyalja a Bizottság és a Testület, 
eddig nem volt rá szükség.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a bankgarancia 
vállalásáról szóló első határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
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                                         139/2022. (IX. 15.) Képviselő-testületi határozat:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-
testülete, mint a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, a 
2014-2020 közötti 2023. december 31-ig 
meghosszabbított EMVA működési időszakban a 
TAKARÉKBANK ZRT által biztosított 14 821 985 
forint összegű bankgaranciához 845 767 Ft, azaz 
nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhatvanhét forint 
készfizető kezességvállalást nyújt. 
 
Határidő: 2022. szeptember 30. 

                                                               Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 
 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                      140/2022.(09. 15.) Kt. sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 21-i Közgyűlésén 
hozott 6b/2021. 09. 21. számú Közgyűlési határozattal, - amely 
szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től igényelt 1 éves futamidejű 
folyószámlahitel 2023. december 31-ig történő 
meghosszabbításával kívánja működtetni a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel 
fedezeteként az Önkormányzat lakosságarányosan 1 141 233 
Ft, azaz egymilliószáznegyvenegyezer-kétszázharminchárom 
forint készfizető kezességet vállal.  

A kezességvállalás visszavonásig érvényes. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2022. szeptember 30.  

 
 

12. Telekalakítási kérelem benyújtása a 1073/1 hrsz-ú ingatlanra      
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, a földmérő hamarosan megérkezik 
és elkezdi intézni, ad egy lehetőséget és a Képviselő-testület elé kerül minden.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
kérelemről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
                                                                        141/2022.(09. 15.) Kt. sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 1073/1 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlant érintően 
változási vázrajzot készíttet, azzal a kikötéssel, hogy 
Helyi Építési szabályoknak megfeleljen és az orvosi 
rendelő elhelyezését se változtassa meg.        

     
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szabályzat alapján 1) pontban leírt telekalakítás 
változási vázrajz  kössön megbízási szerződést.     

 
 

Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 15 nap 

 

13. Kommunikációs referens pályázat 
            Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
            Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Sajnos a kiírt pályázatra egyetlen jelentkező érkezett, 
azonban nem felelt meg a feltételeknek, illetve a Bizottsági ülésen nem volt róla szó, de 
bruttó 550.000 Ft fizetést kért. A Bizottság javaslatának megfelelően a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja a Testület és új pályázat kerüljön kiírásra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázatról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
                     
                                                                              142/2022.(09. 15.) Kt. sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy kommunikációs 
referens munkakör betöltésére kiírt pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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14. Egyebek  
- Gere Dávid támogatási kérelme  

 
Nagy András Gábor polgármester: Gere Dávid kar birkózó támogatást szeretne kérni, 
Alsóványon lakik a fiatalember, nem ismert még a neve a Testület előtt. Támogat az 
Önkormányzat versenyzőket, úgy, mint a birkózó Kosovics testvéreket, Bordás Sándort is.  
Javasolja a napirendről levételt, mert nem írt részletes kérelmet és hogy miben szeretne 
támogatást kérni, illetve tájékoztatva lesz, hogy esetleg csatlakozhat a Sport Egyesülethez, 
mint szakosztály.  
 

- Sport utcai építkezés  
 
Rácz Zsolt képviselő: A Sport utcában építkezést lát mostanában és érdeklődik, hogy kapott-
e az Önkormányzat valamilyen műszaki dokumentációt ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nem, akkor javasolja az utánajárást.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Nincs rá semmilyen engedély, a Bajcsy utcai 
építkezéseket is bejelentették, de nem történt még semmilyen reagálás az építés hatóság 
részéről. Természetesen utána érdeklődik, hogy mi lesz oda építve.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Tudomása van róla, hogy önerős építkezés folyik a 
területen. Jogi úton véleménye szerint nem lehet elintézni, fotókkal alátámasztva 
feljelentésre került a környezetvédelmi hatóságnál, azonban onnan visszaküldték, hogy 
minden rendben van.  
 

- 3 közelgő eseményről tájékoztatás  
 
Szabó Gábor László képviselő: Köszöni, hogy a Képviselő-testület megszavazta a fatelepítési 
programra a plusz forrást, nagy sikere van a lakosság körében. A futóversennyel 
kapcsolatban szeretné még elmondani, hogy szeptember 25-én kerül megrendezésre, hív és 
bátorít mindenkit, hogy jöjjön ki még ha nem is sportol, hiszen izgalmas kísérő programok is 
lesznek. Utána következő kettő hét múlva, október 8-án egy közösségi szemétgyűjtő akció 
kerül megrendezésre, kéri mindenki segítségét, akinek lehetősége van, és legyen olyan 
eredményes munka, mint tavasszal. Viszonylag kicsi költségvetésből valósul meg, a DTKH- t 
sikerült meggyőzni, hogy kamiont biztosítsanak, amivel elszállítsák a hulladékot a Ceglédi 
lerakóba. Még a Pilisi Parkerdőt szeretné megkérdezni konténer biztosítása miatt, így 
minimális lenne a költség. Önkéntes nap, viszonylag kicsi költségből valósul meg, de a 
hatékonysága nem elhanyagolható, nem beszélve a szemléletformáló és pedagógiai részéről.  
 

- 11-es ház tetőfelújítása   
 
Nagy András Gábor polgármester: Bizottsági ülésen említette a 11-es ház felújítását, ne 
menjen tönkre, sokkal nagyobb lenne a kár. Mundrusz Tamással közösen tervezi az 
Önkormányzat a tető felújítást, amelyre 5.821.065 Ft-os árajánlatot kapott. Fele-fele 
arányban a Mundrusz család, illetve az Önkormányzat fedezné, amit megpróbál a lakókon 
behajtani.  
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Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy mind a 4 lakásra vonatkozik az árajánlat? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem, csak a 2 lakásra.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Érdeklődik, hogy mennyi négyzetméter különbség van a két 
lakás között? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Azonosak. Maximum 3 millió Ft összegig megcsináltatja 
az Önkormányzat a lépcsőház feletti területrészt, természetesen az is fele-fele arányban.  
 
Több hozzászólás nem érkezett, polgármester úr szavazásra bocsátja a tetőfelújításról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

143/2022.(09. 15.) Kt. sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Széchenyi 
tér 11 társasház tetőszigetelési munkáira 
vonatkozó árajánlatokat megismerte. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert, hogy az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakás feletti tetőszigetelési 
munkákra vonatkozóan az Adorján Renova Kft. 
- 4031 Debrecen, Határ út 3.asz: 14652837-2-09)-
el a 2.303.569.- Ft + áfa ajánlati árral a 
vállalkozási szerződést megkösse    
 

Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
               Török Anita pénzügyi vezető 

                                                   
 
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 
 


