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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. Nagy Zsolt 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: 
 

 
1. Döntéshozatal központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása beszerzésére   

  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. HÉSZ módosítási kérelem – ismételt tárgyalás kérése  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
3. Ajánlat homokozó játszótéri eszköz telepítésére 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
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Napirend tárgyalása 
 

1. Döntéshozatal központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Az Önkormányzat beszerzést indított, amelyre 2 cég 
jelentkezett, megtették az ajánlatukat. Két héttel ezelőtt részt vett Dunavarsányban az 
Országos Kórházi Főigazgatóság által rendezett megbeszélésen az ügyeletről, amin szintén 
részt vett a ráckevei járásnak néhány települése. Elmagyarázták, hogy teljesen felesleges egy 
ekkora településre- mint Bugyi – egy ügyeletet fenntartani. Nem is a pénz miatt, hanem 
inkább nem tudnak szakembert kiállítani, eljutott odáig, hogy a vizitdíj visszavezetése lenne a 
megoldás. Kiskunlacházi polgármester úr felajánlotta, hogy Bugyi település csatlakozhatna a 
Kiskunlacháza-Délegyháza-Dunavarsány ügyeleti hármashoz. A múlt hét folyamán volt 
megbeszélése Dr. Rus Jánossal a Morrow Medical Zrt. ügyvezetőjével, aki szintén elmondta, 
hogy felesleges egy ekkora településre orvosi ügyelet. Nehezíti a dolgot, hogy 2023. január 1-
től bevezetik azt, hogy egy orvos csak 24 órát ügyelhet. A Morrow Medical-nak 
Kunszentmiklóson vagy Szigethalmon van ügyeleti helye, ahová tudna a település 
csatlakozni, azonban egyik sem megfelelő. 3 hónapra tud az Önkormányzat szerződést kötni, 
és ezalatt körbejárható az orvosi ügyelet kérdése.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetért a 3 hónapos hosszabbítással, véleménye szerint jobb lenne a 
Kiskunlacháza-Délegyháza-Dunavarsány hármashoz csatlakozni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, hogy milyen összegbe kerül ez a településnek, ha 
becsatlakozik a többes ellátásba? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem számoltak még nem ismert, mindenhonnan kér árat 
az Önkormányzat.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy miért probléma, hogy Bugyi település ilyen kevés 
lakosú és van orvosi ügyelete, hiszen fizet az Önkormányzat a szolgáltatásért? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem az a probléma, hogy kevés a lakosságszám, hanem a 
probléma azzal van, hogy az ügyelet is elvisz egy orvost és nem tudnak orvost kiállítani, mert 
annyira megemelték a kórházi óradíjakat. Arányában sokat fizet az Önkormányzat, azért, 
hogy legyen itt egy orvos. Tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet a kapott árakról, illetve, 
hogy milyen szolgáltatást kapna érte az Önkormányzat.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Nyugaton 40 km-es körzetek vannak, azt akarják elérni, 
hogy ne menjenek az emberek ügyeletre gyógyszert felíratni, csak akkor, ha tényleg beteg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a 
beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló határozati javaslatot, melyet a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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             162 /2022.(10. 25.) Kt. sz. határozat: 

 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy a Központi orvosi ügyeleti tevékenység 

ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás beszerzési 

eljárást – fedezet hiánya miatt - 

 

eredménytelenné nyilvánítja. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az 

ajánlattevőket tájékoztassa. 

 

Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

Határidő: 30 nap 

 

    Ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                163 /2022.(10. 25.) Kt. sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy a Központi orvosi ügyeleti tevékenység 

ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás biztosítására 

2022. november 01-től-2023. január 31-éig terjedő 

időszakra – az egészségügyi alapellátás folyamatos 

biztosítása miatt ellátási érdekből-  a Morrow Medical 

Zrt-1131 Budapest Topolya u 4-8. Asz:14996924-1-4) -

vel megbízási szerződést köt a 3.689.000-Ft/hó ajánlati 

árral. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megbízási 

szerződést megkösse. 

 

Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

Határidő: 30 nap 

 
 

2. HÉSZ módosítási kérelem- ismételt tárgyalás kérése  
                       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy szüksége van a 
településnek arra az iparűzési adóra, amit a Gerulus Kft. ide fizetne, jelentős összeg évente. 
Javasolja, hogy a kisebbik területet a 01489 hrsz-t nyilvánítsa bánya területté az 
Önkormányzat. Jelenleg erdő, Macsek Lajos tulajdona és az is marad. Mindenképpen ide 
szeretné visszatelepíteni, ez a bánya még úgy kapott engedélyt, visszatöltésre. Nagyon 
fontos szempont, hogy segítséget tudnának nyújtani az elkerülő út előrébb haladjon.  
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Rácz Zsolt képviselő: Szeretné elmondani, hogy az előző testületi ülésen elhangzott érv 
rendszer nem változott, sem a bánya megítélése, sem a csereerdősítés, sem a vállalkozó, 
valamint a véleménye sem. Az előterjesztésben szereplő kisebbik területre lehetséges, hogy 
támogatná az engedélyezést az elkerülő út mihamarabbi elkészülésének érdekében.  
 
Gyurászik László képviselő: Nagyon rossz véleménye van a bányanyitás engedélyezéséről és 
nem fogja támogatni. Az iparűzési adó addig fog működni, amíg jön egy másfajta irányítás 
fentről és megváltozik minden, mint például az gépjárműadónál. Felháborítónak tartja, hogy 
ilyet kérnek az Önkormányzattól és a település nem kap vissza semmit.  
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint akkor lenne „fair” ez a dolog, ha először 
felajánlotta volna ez a cég, hogy kijárja a településnek az elkerülő utat és azután keres meg 
ilyen kéréssel. Szkeptikus a bányanyitási ügyekkel kapcsolatban. Érti az önkormányzatok 
egyre nehezebb helyzetét, szükség van az anyagiakra, hiszen e nélkül nem tudnának 
fejlesztéseket fenntartani, de ne adja el magát és a jövőjét, mert egy „mézesmadzag-ot” 
húztak el az orra előtt.  
 
Molnár Tibor képviselő: Bugyi településen mezőgazdaságból élnek az emberek, az 
őstermelőnek a föld az érték, a bányavállalkozónak a sóder, ezt tudomásul kell venni. 
Megszámlálhatatlanul sok bánya nyílt a település környékén, amiről megfeledkeznek a 
bányavállalkozók és semmiféle támogatást, fejlesztést nem kapott az önkormányzat, hogy a 
megnövekedett gépkocsi és gépjármű méretek alá olyan közlekedési út kerüljön, hogy 
mindez biztonságosan és jól megoldható legyen a lakosság kára nélkül. Mi a biztosíték arra, 
hogy betartja az ígéretét? Először bizonyítson, azután áll hozzá pozitívan az önkormányzat is. 
Biztosítékot szeretne arra vonatkozóan, hogy valóban el tudja érni ez a cég, hogy a szerződés 
aláírásra kerüljön, amelyből aztán elkerülő útja lesz az önkormányzatnak.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Véleménye szerint senki nem fogja írásba adni, hogy segít 
az elkerülő út megvalósításában.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Döntött a HÉSZ módosítással kapcsolatosan, az előtte elhangzott 
hozzászólások is segítettek benne. Ahhoz, hogy ilyen szolgáltatás működjön, meg kell 
teremteni a feltételeit. Elvárják, hogy az önkormányzat ilyen típusú ügyekben 
kompromisszumot kössön. Nem hajlandó támogatni a HÉSZ módosítást és nem köt 
kompromisszumot sem.  
 
Gyurászik László képviselő: Szeretné elmondani, hogy miután ideköltözött a Lasselsberger 
bánya, egyszer támogatta a Templom torony javítását 100.000 Ft-tal, ezenkívül 20 év alatt 
semmit nem nyújtott a településnek. Más műfaj az OBO Bettermann cég, amikor ők 
letelepedtek Bugyi területén, akkor mehettek hozzá önzetlenül iskolától kezdve az 
önkormányzat, a sportegyesület, a Nyugdíjas Klub, bárki. Amikor nekik engedélyeztetési 
problémáik voltak, az Önkormányzat felé vagy bármely más hatóság felé, nyitott volt az 
önkormányzat feléjük. A Gerulus cég alattomos módon több száz millió Ft-ot akart 
belepumpálni az uszodába, ezzel szerette volna levenni az önkormányzatot a lábáról, 
felháborítónak tartja ezt a viselkedést.  
 
Józsa László képviselő: Arra bíztatja az Önkormányzat vezetését, hogy azt a fajta diplomáciai 
érzéket és munkát, amit eddig is vállalt az folyamatosan megy vagy mehet, Országgyűlési 
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Képviselő urat is belevonni és eljuttatni azokhoz a körökhöz, akiket szembesíteni kell ezzel. 
Szerinte minden olyan erőfeszítést meg kell tenni, rákényszeríteni a döntéshozókat, hogy 
szembesüljenek azzal, hogy nem fog menni a kitermelés olyan szinten, mint ahogyan azt ők 
szeretnék. Ez az ellenállásnak egy formája is lehet, egyetért Gyurászik László és Molnár Tibor 
képviselők véleményével.   
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja a 
HÉSZ módosításról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 4 igen 3 nem és 1 
tartózkodás szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta: 
           164/2022.(10.25.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Gerulus Kft (2337 Délegyháza, Hrsz 61/36 

(képv.: Major Zoltán ügyvezető) Bugyi Nagyközség 

településrendezési terv módosítására vonatkozó 01489 hrsz-

ú Eg (erdő övezet) terület 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolásáról szóló kérelmét 

elutasította. 

 
   Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

    Határidő: 15 nap 

 

3. Ajánlat homokozó játszótéri eszköz telepítésére  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
 
Szabó Gábor László képviselő: Az idei esztendő költségvetéséből be volt tervezve a játszótér 
felújítása, amely munka a tegnapi napon fejeződött be és az új játékok telepítve vannak 
egytől-egyig. Telepítésre került egy népszerű és érdekes játék, azonban ehhez meg kell 
változtatni a homokozó méretét, ennek a kiépítését vállalná a Kft., az ár valóban magas, 
azonban elég jó műszaki tartalom van benne. Véleménye szerint nem sokat nyerhet rajta az 
önkormányzat, ha kér 3 árajánlatot, úgy gondolja, hogy sokkal később készülne el és később 
lenne jól használható. A jelenlegi letelepített játékok műszaki színvonala olyan, amely 
igazolja a céget. Annak ellenére, hogy magas az ár, javasolja az elfogadását.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy az újonnan kialakuló elválasztó is fából készülne, 
illetve, hogy nem lenne esetleg célravezetőbb asztalossal megcsináltatni, egy tölgyfa 
ülőlapot gyártatni rá?  

 
Szabó Gábor László képviselő: Valóban volt szó róla, hogy legyen fából, de különböző logika 
alapján ez elvetésre került, tölgyfának jelenleg 1.800.000 Ft köbmétere, olcsóbb nem lenne 
így sem. A munkálatok még jövő tavasszal is folyni fognak, mert van még több feladat, 
amelynek a végére kell járni, hogy azt lehessen mondani, hogy elkészült a játszótér. A 
gyerekek várják, hogy minél hamarabb újra birtokba lehessen venni a játszóteret.  
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Józsa László képviselő: Örül, hogy emellett döntött az önkormányzat, hogy a drágának tűnő 
játékokat megrendelte, azok tartóssága megérte az árát. Támogatná a megvalósítását, 
semmiképpen nem spórolna ezen, kérdése csupán annyi, hogy lesz tavasszal a játék alá 
leesés miatt homok vagy speciális gumitégla? 
 
Szabó Gábor László képviselő: A vállalkozóval úgy történt a szerződéskötés, hogy az 
engedélyeket is beszerzi, ahol nem látható esési tér oda nem kötelező, tehát a játékok 
használatba vehetőek lesznek. Bizonyos játékok esztétikusabban mutatnának, ha lenne 
alattuk esési tér, például az újonnan megépített kötélpiramis alá is tervezésre került esési 
tér.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően polgármester úr szavazásra bocsátja az 
ajánlat elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           165/2022.(10.25.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a Játszótérpont Kft. (2310 

Szigetszentmiklós, II. Rákóczi Ferenc u. 139. asz.: 

25865514-2-13) (képv.: Szabó Ferenc ügyvezető) Bugyi 

játszótéri homokozó telepítésére adott 1.097.860 Ft + Áfa 

ajánlatát elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 

polgármestert a szerződés megkötésére.  

 
   Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

   Határidő: azonnal  

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Nagy András Gábor polgármester úr szeretné még elmondani, hogy vagy egy volt 
Telefongyártól örökölt probléma, bizonyos vegyi anyagok kerültek a földbe. Mentesítésre 
megkeresésre került egy cég, akik kutat fognak fúrni a Forster Kálmán u. mellett és 
baktériumot juttatnak a földbe, amely lebontja a nevezett zsírtalanító szert. Szeretné, hogy a 
lakosság tájékozódjon róla, hogy ez néhány évig eltart, kutat nem fúrhatnak és szőlőt ne 
ültessenek. Természeten érkezik róla tájékoztatás, amelyről értesítve lesz a lakosság minél 
szélesebb körben. Nem ajánlott azon a területen a kútvízből nyert vízben fürdeni és nem 
ajánlott a növények öntözése sem. Mindenképpen tájékoztatni szeretné a lakosságot, hogy a 
szennyezést nem Bugyi Nagyközség Önkormányzata okozta, hanem az akkor állami 
tulajdonban lévő Telefongyár kiengedte ezt a szennyeződést. Bízik abban, hogy a 
közeljövőben meglesz ez a tájékoztatás és minél szélesebb körben tudni fognak róla.  
 
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 


