
 1 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2022. október 13-i soros testületi ülésén 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozott határozatok: 148/2022.(10.13.) 
 161/2022. (10.13.) 

Hozott rendeletek: - 
                                     

 
 
 
 

 
 
 



 2 

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

2022. október 13-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. 
Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy amely napirendhez vendég érkezett, azt előre venni.  
  
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. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézmények 2021-2022 tanévről és az új tanév beindításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022 
tanévről és az új tanév beindításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
3. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2021-2022 nevelési évéről és a 2022-2023 

nevelési év munkatervéről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
munkáról  
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Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

5. Új utcai szennyvízközmű kivitelezési ajánlatok ismertetése  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

6. Rezsihozzájárulás megállapítása munkavállalók részére, év végi juttatás 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 

7. Szociálisan rászoruló családok év végi támogatásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

8. HÉSZ módosítási kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Tájékoztatás önkormányzati intézmények rezsicsökkentési intézkedéseiről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Támogatási kérelem Gere Dávid kar birkózó   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

11. Tervezői ajánlat Irinyi utca elektromos tervezésére  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
12. 3515/1 hrsz. ingyenes tulajdonba vétele  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
13. Temető útépítés árajánlat ismertetése  

Előadó: Nagy András Gábor  
 

14. Egyebek  

 
 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 

tagintézmények 2021-2022 tanévéről és az új tanév beindításáról 
      Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
      Véleményező: Kulturális Bizottság 
      Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Kérdést intéz az intézmény vezetőjéhez, szeretné 
kiegészíteni az elkészített beszámolóját néhány információval? 
 
Andó János intézményvezető: Nem szeretne kiegészítést tenni, kérdésekre szívesen válaszol.  
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Rácz Zsolt képviselő: A pedagógus bérrendezéssel kapcsolatban szeretne érdeklődni, van 
információ esetlegesen erről az Egyházközség, illetve a Református Egyház részéről vannak 
erről elképzelések?  
 
Andó János intézményvezető: Elmondja, hogy nincs semmilyen változás, a hivatalban lévő 
bértábla alapján történik a fizetésnek a megállapítása. A tanévnyitó értekezleten hangzott el 
főigazgató úrtól, várják a megállapodást az unióval, ha az megtörténne, akkor az az ütemterv 
lenne az egyházi iskolákban dolgozó pedagógusokra is érvényes.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                        148/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

                                                      Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bocskai István Református 
Oktatási Központ Beleznay János Tagintézmény 
2021-2022-as tanévről, valamint az új tanév 
beindításáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
2021-       2022 tanévéről, valamint az új tanév beindításáról     

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

  
Nagy András Gábor polgármester: A Kulturális bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a 
beszámolót az intézmény munkájáról. 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:  
 
                                                                        149/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

                                                      Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2021-2022-as 
tanévről, valamint az új tanév beindításáról szóló 
beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 



 5 

 
 

3. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2021-2022 nevelési évéről, és a 2022-
2023 nevelési év munkatervéről  

 Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 Véleményező: Kulturális Bizottság 
  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                        150/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

                                                      Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Napköziotthonos Óvoda 2021-
2022 nevelési évről és a 2022-2023 nevelési év 
munkatervéről szóló beszámolót. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
 

 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
munkáról  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Egyeztetéseken vett részt Csizmadi László alpolgármester úrral, Siemens-el volt egy 
egyeztetés a szennyezett talaj tekintetében, kérte a környezetvédő céget, hogy 
tartson a lakóknak tájékoztatást a baktériumról, amely a talajba került.   

- Részt vett a Kistérség Polgármesterével egy ebéden, ahol megvitatásra került, hogy a 
jelenlegi gazdasági környezetet, melyik település hogyan tudja kezelni. Alsónémedi 
részéről volt ötlet egy pénzügyi alap létrehozása, de teljesen ellene van, véleménye 
szerint a Szociális Bizottság az a szociális háló a pedagógusokkal, családsegítő 
szolgálattal, a hivatallal, az orvosokkal, valamint a szociális rendelet teljesen megfelel, 
hogy fel lehessen készülni a rászorulók segítésére. A pénzügyi alap kontrollálhatatlan 
lesz. 

- Megkapta az Önkormányzat az uszoda medence vízelvezetésének a tervét, jelen 
helyzetben nincs uszoda építés, de a terveknek meg kell lenni, mert egyeztetni kellett 
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a természetvédelemmel, a Nemzeti Parkkal, hogy ki legyen vezetve az a nagy 
mennyiségű víz.  

- Kerékpárúttal össze lehet kötni a Dr. Abay Frigyes köz végét a Nefelejcs utcával, 
amely már régi szándéka az Önkormányzatnak, mert a lakók, akik gyerekeket hoznak 
óvodába, bölcsődébe, rövidebb úton tudnának jönni.  

- Tervegyeztetés Gyálon, idősek otthonát fognak létrehozni, érdeklődtek, hogy szükség 
van esetleg szobára, de ez a település közlekedés szempontjából nagyon elzárt, 
Dabas ilyen szempontból jobb lenne, járás szerint máshova tartozik Bugyi 
Nagyközség, orvosi ellátás, SZTK stb.  

- Lovadi István Tiszteletes úrral megbeszélésre került, hogy a gyülekezeti házat fogja 
használni az Óvoda tornaszobának, a szerződés egy hónapra került aláírásra.  

- Daköv taggyűlésen vett részt, amelyen szóba került a víziközmű átadás, amelyről 
megoszlanak a vélemények, van, aki átadná és van, aki vállalja a működtetést.  

- Van egy osztatlan közös tulajdon, a Cédrus utcában 5 tulajdonos, az Önkormányzatot 
leválasztották, a többiek maradtak egy tulajdonba, mert az államnak van egy darab 
területe.  

- Megtörtént az Óvoda közbeszerzéseinek a kihirdetése, az ÉPKOMPLEX Kft. nyerte 
meg, a tegnapi nap folyamán fogadta alpolgármester úrral a cég tulajdonosát és 
ügyvezetőjét, tartottak egy rövid megbeszélést, a jövő hét első felében a szerződés 
aláírásra kerül és megtörténik a munkaterület átadás is.  

 
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: 
 
                                                           151/2022. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról-, 
valamint a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról 
szóló beszámolót. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Új utcai szennyvízközmű kivitelezési ajánlatok ismertetése  
             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a legolcsóbb ajánlatot 
javasolja elfogadásra a Képviselő- testület felé. Szeretné még elmondani, hogy vita volt arról, 
hogy mennyire kerüljön a lakókra ráterhelésre a csatorna résznek a beruházási költségei.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlat elfogadásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                                      152/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete a Bugyi Új utcában -Abay utca-Teleki 

utca közötti szakaszán megvalósításra kerülő 

szennyvízhálózat kerülő szennyvízhálózat 

megépítésre az árajánlatokat megismerte.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az 1) pontban leírt 

kivitelezési feladatokra a legkedvezőbb 

árajánlatot Daköv Kft. (2370 Dabas, Széchenyi 

u. 3., adószám:10800870-2-13)    vállalkozót 

bízza meg.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Daköv Kft 

(2370 Dabas, Széchenyi u. 3, adószám: 10800870-2-

13)   vállalkozóval 12.397.440 Ft+ áfa ajánlati árral 

szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

6. Rezsihozzájárulás megállapítása munkavállalók részére, év végi juttatás 
              Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
              Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta mind a kettő 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé. Az Önkormányzat 
szeretné támogatni a munkavállaóit a megemelkedett rezsi árak miatt, nem történt 
fluktuáció, kitart mindenki a nehéz időkben is.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az év végi juttatásról 
szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                 153/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

1.Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
kedvezőtlen inflációs hatás és a rezsiár emelésekre tekintettel 
segíteni kívánja a 92 fő munkavállalóját és összesen 34 586 
804 Ft értékű jutalom formájában történő (13. havi 
munkabér) juttatása mellett dönt.  
A 34 586 804,- Ft kiadást, valamint a 4 496 285,- Ft 
adókötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére vállalja.  
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2.Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 92 
fő munkavállaló összesen 25 150 000,- Ft értékű év végi 
jutalom formájában történő külön juttatásával egyetért. 
A 25 150 000,- Ft kiadást, valamint a 3 269 500,- Ft 
adókötelezettséget a 2022. évi költségvetés terhére vállalja.  

3. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
informatikus, hitoktató, DAKÖV Kft. helyi dolgozói és helyi 
rendőrök összesen 568 500,- Ft juttatásával egyet ért, és a 
közteherrel növelt 756 332,- Ft többletkiadást a 2022. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
4. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy 
András Gábor polgármester és Csizmadi László 
alpolgármester részére egy havi jutalmat állapít meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a külön 
juttatás kifizetésének végrehajtására.  
 
Határidő:  2022. október 31. és november 30. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető  

 
 
Ezt követően a polgármester úr szavazásra bocsátja az év végi juttatásról szóló második 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                               154/2022. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI, valamint a 
Beleznay János Református Általános Iskola 68 fő 
munkavállalója részére biztosítandó összesen 5 783 
700,- Ft értékű év végi juttatás biztosításával egyetért. 
Az 5 783 700,- Ft személyi juttatást, valamint a 

795 969,- Ft adókötelezettséget a 2022. évi költségvetés 

terhére vállalja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 

polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a külön 

juttatás biztosítására a Monori Tankerületi Központtal 

4 682 155,- Ft összeggel és a Bocskai István Református 

Oktatási Központtal 1 604 826,- Ft összeggel a 

támogatási szerződés megkötésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Török Anita 

pénzügyi vezetőt, hogy az óraadók részére a 292 688,- Ft 

közteherrel növelt összeg kifizetéséről gondoskodjon.  
 
Határidő: 2022. október 31 és 2022. november 30. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

                                                                              Török Anita pénzügyi vezető 
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7. Szociálisan rászoruló családok év végi támogatásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta és javasolta, hogy ne a határozati 
javaslatban szereplő 7000 Ft-ot kapják a családok, hanem kerüljön megemelésre 10.000 Ft-
ra, ezt ajánlja a Bizottság elfogadásra a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az év végi támogatásról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                        155/2022. (10.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

szociálisan hátrányos helyzetű családok részére 10.000.- 

Ft/család rendkívüli települési támogatást biztosít szociális 

utalvány formájában. A települési támogatásban 100 

család részesülhet. A támogatás megállapításánál előnyt 

jelent, ha az érintett rendszeres gyermekvédelmi 

támogatásban, vagy települési támogatásban részesül(t).  

 

A támogatásban részesülőket a Szociális és Jóléti 

Bizottság állapítja meg. 

 

 Felelős: Szociális és Jóléti Bizottság Elnöke, 

 Nagy András Gábor polgármester 

   Török Anita pénzügyi vezető               

Határidő: 2022. november 30.  

 
 

8. HÉSZ módosítási kérelem  
             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
              Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gerulus Kft-nek már volt egy indítványa, a cég 
megvizsgálásra került és teljesen rendben van az Önkormányzathoz fizetett adó mértéke. Az 
erdő Macsek Lajos tulajdonát képezi, nem szándékozik eladni a területet. Az adó bevételre 
nagy szüksége van az Önkormányzatnak. Eszköz és létszám arányosan osztja meg a cég a 
bevételt. A csereerdősítésről Macsek Lajos gondoskodik, mint a Pilisi Parkerdő egyik 
vezetője.  
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Gyurászik László képviselő: Érdeklődik, hogy esetleg lenne az Önkormányzatnak lehetősége 
arra, hogy cég által maga bányásztatná ki, magasabb haszon reményében? Véleménye 
szerint sokkal ésszerűbb lenne, mint elkótyavetyélni x millió Ft-ért a földet, így hosszú távon 
nagyobb hasznot lehetne nyerni belőle.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Tudomása van róla, hogy Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának volt sóderbányája, de megvált tőle, mert nehéz volt kezelni a vitákat. 
Mindenképpen nagy nehézségekbe ütközne a mérlegelés, ezért szállt ki belőle az 
Önkormányzat régebben.  
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint, ha bevétel lenne az Önkormányzatnak, akkor 
érezhető kiadást lehetne a falu irányába, a település felé mutatni és nem lennének 
megjegyzések a lakosság részéről. Javasolja egy későbbi időpontban történő beszélgetést a 
témáról, hogyan lehetne hasznosítani bugyi vállalkozók bevonásával.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem ért egyet Gyurászik László képviselő véleményével, az 
Önkormányzatnak nincs megfelelő szakembergárdája ahhoz, hogy egy piacorientált vagy 
profit szektorban tevékenykedő vállalkozást hozzon létre, csak, mint befektető lehetne jelen. 
Kockázatos lenne egy maszek kft-be befektetni.  
 
Molnár Tibor képviselő: Tudomása szerint csak az egyik bányát tölti fel inert hulladékkal, a 
másikat nem engedélyezték a cégnek.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az igazgató úr elmondása szerint nem örül az inert 
hulladékos feltöltésnek, ide kerül másnak a „szemete”, nem lesz feltöltve inert hulladékkal.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint elérkezett az a pillanat, hogy az Önkormányzat 
megakadályozzon mindenféle fajta bányák nyitását egészen addig, amíg a bányaműveléshez 
tartozó feltételek, mint például elkerülő utak, átpakoló állomások, illetve az egész logisztikai 
rendszer átalakítása újra gondolásra kerül. Réges-régen ki kellett volna építeni a vasúton 
történő szállítás és átrakás, valamint a dunai hajózás és ahhoz kapcsolódó sóderszállítás 
lehetőségét. Elmondja, hogy amilyen a hozzáállás az infrastrukturális fejlesztések 
kialakításához, ugyanolyan lesz a hozzáállása és nem támogat egyetlen bányanyitási 
kérelmet sem.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ 
módosítási kérelemről   szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 4 igen 4 nem és 
1 tartózkodás szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta:   
 

156/2022. (10.13) sz. K.t. határozat. 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 

módosítására vonatkozó 01489 és 01498 hrsz-ú Eg 

erdőövezet) terület 

 

Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 
történő átsorolását 
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nem támogatja. 

 

2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 

valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 

 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervezésre kérjen 

ajánlatot, az ajánlat kérelmező általi elfogadását követően 

kösse meg a szerződést. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 

9. Tájékoztatás önkormányzati intézmények rezsicsökkentési 
intézkedéseiről  
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, tegnapi nap 
folyamán az Önkormányzat beküldte a Minisztérium felé. A megtett javaslatokat bizonyítani 
kell, mert bekerült a kormányrendeletbe és bizonyítani kell, hogy a 25% energia csökkenést 
az Önkormányzat tartani tudja.  

 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
rezsicsökkentésről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                      157/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a „Javaslat önkormányzati 

intézmények rezsicsökkentési intézkedéseiről” 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az 

előterjesztésben foglalt valamennyi intézkedést 

jóváhagyja.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

intézményvezetők által gondoskodjon egyes 

elemeinek végrehajtásáról  

 

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: 15 nap 
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10.  Támogatási kérelem Gere Dávid Kar birkózó     
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: Megtárgyalta a Bizottság, és javasolja, hogy 200.000 Ft 
vissza nem térítendő céltámogatást nyújtson Gere Dávid hazai és nemzetközi versenyeire.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                            158/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Magyar Kar birkózó Egyesület-1035 
Budapest Miklós u. 3. (asz: 19225227-1-41) részére Gere 
Dávid Bugyi Radnóti u 27/2 kar birkózó nemzetközi és hazai 
versenyének támogatására 200.000-, Ft összegű vissza nem 
térítendő céltámogatást biztosít.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.   

 
Határidő:  2023. június 30. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

11.  Tervezői ajánlat Irinyi utca elektromos tervezésére  
              Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
               Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
               Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Csizmadi László alpolgármester: Az Irinyi utca, ahol az uszoda és az új orvosi rendelő épül. Az 
elektromos igény beadásra került az ELMŰ-höz, felkérték Mihalovics Józsefet a terv 
elkészítésére, így sokkal rövidebb idő alatt fog elkészülni, egyébként másfél év alatt készülne 
el. Az előterjesztésben látható az árajánlat, a Testület jóváhagyása szükséges és szeretné az 
Önkormányzat elindítani a tervezést. A gáz betáplálás elkészült az Irinyi utcában.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az elektromos 
tervezésről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
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                                            159/2022. (10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Irinyi utca 1101/1 

hrsz villamosenergia ellátására vonatkozó 

engedélyezett kiviteli terv elkészítésével a MIHA-

Terv Kft-t (2316 Tököl József A. u. 62/B, 

adószám:….)    bízza meg.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   MIHA-Terv 

Kft-t (2316 Tököl József A. u. 62/B, 

adószám:13530837-2-13) vállalkozóval 1.090.000,-

Ft+áfa ajánlati árral  a tervezési szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

12. 3515/1 hrsz. ingyenes tulajdonba vétele       
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, és javasolja a Képviselő-testület 
felé, hogy kerüljön elfogadásra a 3515/1 hrsz. tulajdonba vétele.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja sz 
ingyenes tulajdonba vételről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 9 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                         160/2022.(10.13.) sz. Képviselő-testületi határozat: 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Méter Bt által 9/2022 
munkaszámú E-6/2022; 617.448/2022 számon 
záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítás   
alapján Szőke Lajos, 2347 Bugyi Puskás Tivadar u. 
1.   és Hámori Mária-2347 Bugyi Szabó Dezső u. 
9. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonát képező 
3515 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 3515/1 hrsz-ú 
966 m2 „helyi közút” terület térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba vételéhez 
„ajándékozás” jogcímen hozzájárul. 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében az ajándékot köszönettel 
elfogadom.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
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polgármestert a fenti ügylettel összefüggő iratok 
aláírására. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő:2022. december 31. 

 

13. Temető útépítés árajánlat ismertetése  
         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
          Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Kért az Önkormányzat árajánlatot a temető útépítésre, 
látható, hogy elég magas az ár. Ez egy full extrás műszaki tartalommal rendelkező ár, 
terhelhető az út, nem töri össze a teherautó. 
 
Csizmadi László alpolgármester: A bejárati kapu előtt 3 méterrel indulna az aszfaltozás, a 
ravatalozó előtt is földes út van, amely le lesz aszfaltozva. Esővíz elvezetés, egy szikkasztó 
lenne elhelyezve, kaputól kapuig szegélykővel ellátva. Polgármester úr kért enyhébb 
árajánlatot, nem ennyire extra műszaki tartalommal.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Régóta fennáll ez a probléma, a földutak, illetve a sírok 
megközelíthetősége, valamint a ravatalozó előtti terület rendbetétele. Nem csökkentené az 
ehhez kapcsolódó költségvetést, inkább kiterjesztené ezt az aszfaltozást a ravatalozó előtti 
tér rendbetételével. Véleménye szerint több éves elmaradása az Önkormányzatnak a 
temetőbe látogatók szempontjából.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Szeretné elmondani, hogy Molnár Tibor cége a 
református temetőrészen az utakat már szépen rendbe hozta, bízik abban, hogy a katolikus 
rész is kész lesz hamar, mert az az ígéret, hogy november 1-én biztosan kész lesz. Szükség is 
lesz rá, mert most már egyre nagyobb számban jönnek a megemlékezők más településekről 
is. Véleménye szerint mindenképpen érdemes az áron csökkenteni. Az út tovább 
terveztetésre kerül, egy olyan útra lenne szükség, ahol ténylegesen körbejárható a temető 
úgy, hogy nem zavarja a sírokhoz látogató embereket.  
 
Gyurászik László képviselő: Soknak találja az összeget 200 méter aszfaltút megépítéséhez, 
véleménye szerint át kellene gondolni, hogy a ravatalozó előtt esetleg aszfalt helyett, nem 
lehetne viacolor-os megoldást alkalmazni, sokkal esztétikusabb lenne.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A temető üzemeltető szerződésében benne van az 
előtető elkészítése és ezzel egyidőben készüljön el alatta a terület akár viacolor-os, akár 
betonos megoldással.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint azzal a műszaki tartalommal kell megépíteni, 
amelyet az alpolgármester úr ismertetett, nagy a teherautó forgalom, esetlegesen sírkövet 
hoznak be rajta, ne tudjon hamar tönkremenni az út. Legyen meg az előtető, illetve a 
ravatalozó előterének rendbetétele.  
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Nagy András Gábor polgármester: Az előtető a temető üzemeltetőjének a feladata, 
tudomása szerint november 1-ig megcsinálnák az utat.  
 
Molnár Tibor képviselő: Jól érti, hogy kompletten kivitelezve meg is csinálnák november 1-
ig? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen, a Gerulus Kft. egy nagy cég, azonban még mindig 
javasolja a költségek csökkentését. Be kell szerezni a 3 árajánlatot erre a műszaki tartalomra.  
 
Józsa László képviselő: Szeretné elmondani, hogy azt kívánja erősíteni, hogy ne húzza tovább 
az időt az Önkormányzat, tudja, hogy kell a 3 árajánlat, de át fog csúszni a következő évre 
ismét, ha nem tesz az Önkormányzat hathatós lépéseket ez ügyben. Járva a környékbeli 
temetőket nagyon szépen karban tartott környékbeli temetőket lehet látni, Bugyi település 
le van maradva picit. Támogatja, hogy minél hamarabb kezdődjön el a munka és fejeződjön 
is be.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Javasolja, hogy határozzon meg egy keretösszeget a 
Képviselő-testület és nem kell még egyszer összeülni. 
 
Molnár Tibor képviselő: Jó ötletnek tartja a 35 millió Ft-os értékhatárt, azonban a 
munkálatoknak véleménye szerint semmiképpen nem szabad nekiállni november 01. előtt, 
mert nem fognak végezni és a lakosság nem venné jó néven. Szerinte inkább tolódjon át a 
következő évre, de legyen meg a terv az előtetőre, térkövezésre a ravatolozó előtt és együtt 
legyen kezelve.   
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint az árajánlat kérés komplex történjen, legyen 
benne az út a megfelelő bajuszokkal, viacolorozás és minden olyan kézi vagy gépi földmunka, 
amely ide tartozik. Ne külön-külön kérjen az Önkormányzat ezekre a munkálatokra 
árajánlatot.  
 
Nagy Zsolt képviselő elhagyta a termet, így a Képviselő-testület létszáma 8 főre változott.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Elfogadná az árajánlatot és ezzel a kiemelkedően jó műszaki 
tartalommal megcsináltatná. Véleménye szerint, ha már hozzá kell nyúlni, akkor úgy kell 
megcsináltatni, hogy 10-20 év múlva ne kelljen vele újra foglalkozni, mert ha most 
megfelelően elkészítik, akkor mehet rajta a konténerszállító autó 50 évig is, nem fog 
feltöredezni, nem lesz vele teendő.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint csak a kivitelezést kell összehangolni, ha a Gerulus 
Kft-nek hagy időt az Önkormányzat és eldönti, hogy ők fogják kivitelezni és a Temető 
üzemeltetőjének is a terveztetésre, akkor lehet mondani, hogy rendben van. Egyetért Szabó 
Gábor László képviselővel, mely szerint a Gerulus Kft. nem biztos, hogy vállalja az előtetőt, 
illetve a viacolorozást.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Szerinte november 01-ig legalább az első szakasznak el 
kellene készülnie. Le kellene ülni a céggel, hogy meg tudják csinálni Mindenszentek napjáig, 
vagy nem vállalják. Azzal egyetért, hogy a temető üzemeltetőjét noszogatni kell a ravatalozó 
előtti területen csináltassa meg az előtetőt, amit a szerződésben vállalt.  
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Molnár Tibor képviselő: A műszaki tartalmon nem változtatna, felteszi a kérdést, hogy így 
megosztva is csinálja, elvállalja? 
 
Csizmadi László alpolgármester: Amint vége az ünnepeknek, véleménye szerint meg kell 
csináltatni, nem vinné át következő évre.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetlen kérdés van, vállalja-e, hogy kétszer felvonul a cég. Az ünnepek 
után neki lehet állni, akkor már fog tudni adni a cég ütemezési határidőt, kivitelezési tervet 
és ehhez be lehetne csatlakoztatni a temető üzemeltetőjét az előtető elkészítésének 
tekintetében.  
 
Molnár Tibor képviselő: Támogatja az ötletet, hogy két részletben készüljön el az aszfaltút, 
valamint, ha a viakolorozás is benne lesz a 41 milliós összegben, akkor az egy jelentős 
árengedmény lenne az Önkormányzat részére. Amennyiben nem vállalja a viakolorozást, 
akkor engedjenek a 40 milliós árból, egy ekkora cégnek ilyen összegből kell tudni engedni 2-3 
millió Ft-ot véleménye szerint.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A keretösszeget határozza meg a Tisztelt Képviselő-
testület. A novemberi elkészüléssel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy aszfaltozni csak 
akkor lehet, ha a napi átlaghőmérséklet 10 fok felett van.  
 
Szabó Gábor László képviselő: 45 millió Ft-os keretösszeget határozna meg, ha menet 
közben felmerül plusz igény, amely plusz műszaki tartalmat is jelent, akkor legyen 
mozgástér.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az árajánlat 
bekéréséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                            161/2022. (X. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Bugyi Temető belső közlekedési útjának 
szilárd burkolattal történő ellátása érdekében 
felhatalmazza Nagy András Gábor Polgármestert, hogy 
 - az előterjesztéshez csatolt piaci árat megalapozó árazott 
költségvetésben foglalt műszaki tartalom alapján- legalább 
három kivitelezőtől kérjen árajánlatot,  
- A beérkezett árajánlatok ismeretében legfeljebb bruttó 45 
millió Ft összegű fedezet biztosítása erejéig kösse meg a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a szerződést.     
 
Határidő:  30 nap  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
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14. Egyebek  
   
Józsa László képviselő: Szó volt Bizottsági ülésen a területfoglalási igényről a Paprika 
gödörnél, fény derült egy segélykérés alkalmával arra, hogy a hölgy egyedül neveli a 
gyermeket és közben itt egy vállalkozás működik. Komoly terület folyamatosan igénybe van 
véve az Arany János u. Paprika gödör résznél.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A Testület megállapította, hogy a közterület használat rossz és 
megkapta az engedélyét, majdnem meggyőző volt, azonban menet közben kiderült, hogy 
nincs vállalkozás, a hölgy egyedülállóként jelenti be magát.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Visszavonásra kerül az összes engedélye, merthogy nem 
is létezik és nem fizet a nem létező vállalkozás után.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Tájékoztatni szeretné a Tisztelt Képviselőket, hogy átvehető 
a Széchenyi tér 11. szigetelése, tehát azt lehet mondani, hogy készen van. Az előírásoknak 
megfelelően még egy probléma van, amit meg kell oldani, a kéményeket külsőleg be kell 
vakolni, mert ott még beszivároghat a víz, vállalkozót kell hozzá keresni.                                       
  
 
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 
 


