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

2022. november 17-i soros testületi ülésén 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Józsa László, Bálintné Balogh Mária, Szabó Gábor László, Gyurászik László, 
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 8 fő jelen van. Rácz Zsolt képviselő jelezte távolmaradását az ülésről.  
 
Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Nagy Zsolt képviselő a talajszennyezettségről szeretne érdeklődni,  
Nagy András Gábor polgármester 
   - Pedagógusok év végi juttatása,  
   - Traffibox rendszer használata,  
   - Orvosi ügyelet,  
   -temető út,  
   - óvoda beruházás 
Molnár Tibor képviselő- a környékbeli határból történő lopásokkal kapcsolatos termelői 
megkereséssel 
 kapcsolatban szeretne szólni az Egyebekben.  
  
 
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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
munkáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
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2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. 

negyedévi előirányzat módosításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. 

negyedévi teljesítéséről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

5. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési koncepcióról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

6. 2022. évi igazgatási szünetről szóló rendelet módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 

7. 2023. évi szolgáltatási díjak megállapításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

8. Tájékoztatás befektetés pénzforgalmi alakulásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Telekvásárlási szerződés módosítása iránti kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Kommunikációs referens pályázat ismételt kiírása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

11. Tájékoztató közérdeklődésre szánt helyi ügyekről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
12. Döntéshozatal térítési díj elfogadása tárgyában  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
13. Pánczél Károly Országgyűlési Képviselő Úr levele Ursula von der Leyen Asszonyhoz 

Előadó: Nagy András Gábor  
 

14. Művelődési Ház tervét felülvizsgáló Bizottság javaslata  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
15. Egyebek   

 
Nagy Zsolt képviselő a talajszennyezettségről szeretne érdeklődni,  
Nagy András Gábor polgármester 
   - Pedagógusok év végi juttatása,  
   - Traffibox rendszer használata,  
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   - Orvosi ügyelet,  
   -temető út,  
   - óvoda beruházás 
Molnár Tibor képviselő- a környékbeli határból történő lopásokkal kapcsolatos termelői 
megkeresés 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 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: A mellékelt anyag tartalmazza a beszámolót, kéri, ha 
valakinek van kérdése, tegye fel.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                            166/2022. (11.17.) 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 

 

2. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének III. negyedévi előirányzat módosításáról      

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, a fizetések, 
elszámolások az államigazgatási számlán átvezetésre kerültek, nincs vele tennivaló. Várja a 
kérdéseket, hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az előirányzat-
módosításról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el:  
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Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadta a 20/2022. (XI.18.) sz. önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 
(II.11.) sz. önk. rendeletének módosítását.  

 

3. Előterjesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2022. évi 
költségvetésének szeptember 30-i 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, és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Véleménye szerint ugyanezek az 
átvezetések történtek meg, mint ami az előző napirendi pontnál.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a teljesítés 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                 167/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének szeptember 
30-i teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 
 

4. 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Ebben az évben is megkapta az anyagot a belső ellenőrtől 
az Önkormányzat, amellyel továbbra is elégedett. Várja a kérdéseket, hozzáfűzni valókat, 
amennyiben van.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az ütemterv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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            168/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. (2310 
Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B.) 2023. évi belső 
ellenőrzési ütemtervét elfogadja.   
 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 

5. Előterjesztés a 2023. évi költségvetési koncepcióról  
             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, az előző évekhez 
hasonlóan megpróbált az Önkormányzat mindent beleírni. Az új dolgokra igyekezett fektetni 
a hangsúlyt.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a koncepció 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
                                                         
                                                                 169/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetési koncepciót 
elfogadja. 
 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 
 

6. 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet módosítása  
              Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző  
              Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Októberben megjelent a központi államigazgatási szerveknek a 
nyitvatartásáról szóló kormányrendelet, majd hatályba lépett a kiterjesztő kormányrendelet 
is, amely kiterjesztette a különleges államigazgatási szervekre, pl. Energiahivatalra, 
önkormányzatokra is az igazgatási szünet lehetőségét. Az előző ülésen a Képviselő-testület 
az energiaválság kapcsán elfogadta az igazgatási szünet egy héttel történő 
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meghosszabbítását, így január 8-ig államigazgatási szempontból minimális feladatellátás lesz 
a közigazgatási szférában.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester úr szavazásra bocsátja az igazgatási 
szünet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
az alábbiak szerint fogadott el:  
 
                                                                              Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                                                              elfogadta 21/2022. sz. önkormányzati rendeletét a  
                                                                             2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 3/2022. 
                                                                             (II.11.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról.  
 

7. 2023. évi szolgáltatási díjak megállapításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, a lakbérekkel kapcsolatban 
szükséges az áremelés, illetve ma érkezett a Hungast Vital Kft.-től egy 34%-os áremelési 
javaslat. Ebben az esetben az a kérdés, hogy ebből mennyi kerül áthárításra a lakosságra, 
valamint a fogyasztókra. Javasolja, hogy kerüljön beépítésre a díjakba, mert a diákok jelentős 
része ingyenesen, vagy kisebb térítés mellett kapcsolódik be.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a szolgáltatási díjak 
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el:  
                                                                              Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
                                                                              elfogadta 22/2022. sz. önkormányzati rendeletét a 
                                                                              szolgáltatási és adójellegű Képviselő-testületi hatás- 
                                                                              körben kivetett díjakat meghatározó egyes  
                                                                              önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, 
melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

                                         170/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Zóna 
Kft.–vel érvényben lévő üzemeltetési szerződés 3. számú 
mellékletében lévő díjak 2023. január 1-től az alábbiak szerinti 
módosítását elfogadja: 

 
Étkezési forma   Nettó nyersanyag ár:    Eladási ár: 
Óvoda ( egész nap):   828,38,- Ft   1358+367=1725 
Ft/nap 
Ált Iskola ( tízórai+uzsonna):  296,46,- Ft     486+131=   617 
Ft/nap 
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Ált Iskola ( diák ebéd):  692,35,- Ft   1135+306=1441 
Ft/nap 
Szociális ebéd:   692,35,- Ft   1135+306=1441 
Ft/nap 

 
valamint a bérleti díj összeget 12 Ft/ebédadag összegben 
állapítja meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az üzemeltetési 
szerződésmódosítás aláírására.  

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
            

8. Tájékoztatás befektetés pénzforgalmi alakulásáról  
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 változtasson az 
Önkormányzat alapkezelőt, a jelenlegi Generali Alapkezelő nagyon jól kezeli, van hozam.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pénzforgalmi 
alakulásról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
             171/2022. (11.17.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót 
elfogadja. Az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötését nem javasolja. 
 
A kezelt pénzeszközt továbbra is a Generali Befektetési Alapkezelőnél 
tartja.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Generali 
Alapkezelő Zrt.-nél befektetett átmenetileg szabad pénzeszköz 
kezelésével, a befektetésével kapcsolatos döntések meghozatalával 
felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert és Török Anita 
pénzügyi vezetőt, a Képviselő-testületi üléseken történő beszámolási 
kötelezettség előírásával.   
 
Határidő:  azonnal, valamint a 2023. évi februári testületi ülés 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 

                               Török Anita pénzügyi vezető 
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9. Telekvásárlási szerződés módosítása iránti kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Gazdasági Bizottság megtárgyalta, megkereste az ügyfél, 
hogy olyan helyzetbe került a család, hogy szeretne elállni a telekvásárlási szerződéstől. 
Javasolta az ügyfélnek, hogy adjon be egy írásos kérelmet. Javasolja a közös megegyezéssel 
történő szerződésfelbontást. A foglaló egy nagyon komoly kérdés, hiszen az nem jár vissza, 
azóta érkezett még egy kérelem ugyanerre a helyrajzi számra, hogy minél hamarabb kerüljön 
felbontásra a szerződés.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Az Önkormányzat egyezetetett a jogi képviselővel, aki azt 
javasolta, hogy közös megegyezés legyen az indok, ne az elállási kérelem.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy miért ez a sietség, illetve, hogy nem kéri a foglalót, 
csak a befektetett pénzt és hogy mi a különbség az elállás, valamint a közös megegyezés 
között? 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Véleménye szerint szerződéses feltétel lehet az oka, mert 
lakástakarékpénztári pénzből szerette volna kifizetni, és ennek a szerződésnek november 30-
a határideje.  A kettő között az a különbség, hogy elállás esetén valamilyen rendkívüli 
indoknak kell lennie, ami miatt ezt a szerződést felbontaná, de nincs ilyen, ezért 
mindenféleképpen javasolja a közös megegyezéssel történő felbontást.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
szerződésmódosításról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                               172/2022. (11.17.)  Kt. határozat: 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a 3849 hrsz-ú 1054 m2 

nagyságú önkormányzati tulajdonú építési telek 

eladására 2022. február 04-én megkötött 

adásvételi szerződés 3 pontjában előírt beépítési 

kötelezettség (4+2 év) szerződési feltétel 

szerződésből történő kivételét nem támogatja, 

ahhoz nem járul hozzá.    

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt- amennyiben a vevő 

kezdeményezi-, hogy a 3849 hrsz-ú 1054 m2 

nagyságú önkormányzati tulajdonú építési telek 

eladására 2022. február 04-én megkötött 

adásvételi szerződést  

közös megegyezéssel eredeti állapot 

helyreállításával történő megszüntetéséhez 

hozzájárul, 

és a befizetett 4.428.332,-Ft vételárrészletet 

fizeti vissza vevő részére, azzal, hogy a  
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okiratszerkesztéssel összefüggő költséget a vevő 

fizeti meg. 

A 2022. február 04-én kelt szerződés 

okiratszerkesztés díjának visszafizettetésétől 

eladó eltekint. 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

szerződés megszüntetéséről szóló okiratot aláírja.  

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

              Török Anita pénzügyi vezető 

Határidő: azonnal 

 

10.  Kommunikációs referens pályázat ismételt kiírása      
               Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
               Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
               Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, az új kiírás 
megfogalmazásra került, kiegészítve motivációs levél kérésével, valamint a felsőfokú 
végzettség kivételével, kibővítve ezzel azoknak a körét, akik jelentkezhetnek.    
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat kiírásáról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                                     173/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
Polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglalt tartalommal és 
feltételekkel a pályázatot írja ki. 

 

Határidő: 2023 január 15. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

 

11. Tájékoztató közérdeklődésre számot tartó helyi    
ügyekről  
              Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
               Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
               Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, némi korrekciót kér. 
Polgármester úr kérése, hogy mindenképpen diszlexiásoknak megfelelő betűtípus kerüljön 
az anyagba, oda kell rá figyelni, hogy jól olvasható legyen.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja tájékoztatóról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:   
                                                    174/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  

hogy a -határozat mellékletét képező- közérdeklődésre számot  

tartó helyi ügyekről szóló tájékoztatót  

                              elfogadja.  

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester  

Határidő: azonnal  

 

12. Döntéshozatal térítési díj elfogadása tárgyában        
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A házi segítségnyújtás térítési díjának emeléséről döntött 
a Társulási Tanács, mert szükséges. A határozati javaslatból látható, hogy mennyi a 
maximum és jövedelemarányosan hogyan változik az igénybe vevők részéről.    
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
térítési díj elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                     175/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kertváros Önkormányzati 
Társulási Tanács által fenntartott és működtetett Kertváros Szociális Központ által 
nyújtott házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának 1750,-Ft összegre történő 
emelésével  

egyetért. 
 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a házi 
segítségnyújtás személyi térítési díját jövedelemarányosan az alábbiak szerint legyen 
megállapítva: 

Öregségi nyugdíj százalékában (28 500.- Ft/hó) Szociális segítés 

személyi térítési 

díja (Ft/óra) 

Személyi 

gondozás 

személyi térítési 

díja (Ft/óra) 

200 %-ig, azaz 57 000.- Ft/hó-ig 0 0 

201 % és 260 % között, azaz 57 001.- Ft/hó-tól 74 100- Ft/hó-ig 275 550 

261 % és 300 % között, azaz 74 101.- Ft/hó-tól 85 500.- Ft/hó-ig 350 700 

301 % és 350 % között, azaz 85 501.- Ft/hó-tól és 99 750.- Ft/hó-ig 425 850 

351 % é 400 % között, azaz 99 751.- Ft/hó-tól 114 000.- Ft/hó-ig 500 1 000 

401 % és 450 % között, azaz 114 001.- Ft/hó-tól 128 250.- Ft/hó-ig 575 1 150 

451 % és 500 % között, azaz 128 251.- Ft/hó-tól 142 500.- Ft/hó-ig 650 1 300 
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501 % és 550 % között, azaz 142 501.- Ft/hó és 156 750.- Ft/hó-ig 725 1 450 

551 % és 600 % között, azaz 156 751.- Ft/hó-tól 171 000.- Ft/hó-ig 800 1 600 

601 % felett, azaz 171 001.- Ft/hó-tól 875 1 750 

 

 

13. Pánczél Károly Országgyűlési Képviselő Úr levele Ursula von der Leyen  
            Asszonyhoz (Szita Károly polgármester kezdeményezése)  
         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
          Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A kérés úgy szól, hogy az Önkormányzat álljon be Szita 
Károly polgármester úr levele mögé, mely szerint minél nagyobb számban forduljanak 
önkormányzati vezetők a településeket súlyosan érintő energiaüggyel kapcsolatban az 
Európai Bizottság elnökéhez Ursula von der Leyen asszonyhoz. Véleménye szerint elég önálló 
az önkormányzat ahhoz, hogy meg tudjon fogalmazni egy ilyen levelet, nem kell Szita Károly 
úr mögé beállni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Kettő lehetőség közül lehet választani, Képviselő-testületi 
határozathozatal vagy önálló polgármesteri nyilatkozat, melyet nem szeretne aláírni a 
polgármester, de a Képviselő-testület még dönthet úgy, hogy csatlakozik a 
kezdeményezéshez.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja Szita Károly 
polgármester úr kezdeményezéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 3 
igen 3 nem és 2 tartózkodás szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                         176/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-  

testülete 

- határozat melléklet képező - Szita Károly 

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének 

Ursula von der Leyen Európai Bizottság elnökének 

írt levelében foglalt kezdeményezéhez történő 

csatlakozási kérelmet    

nem fogadta el. 

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 
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14. Művelődési Ház tervét felülvizsgáló bizottság javaslata 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 

Nagy András Gábor polgármester: A Beleznay kastély területén új színház és 
rendezvényépület épül, melynek építési engedélye kerül meghosszabbításra.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
javaslat elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 
tartózkodás szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                               177/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Beleznay kastélyi 

ingatlanán új színház- és rendezvényépület (2347 

Bugyi Beleznay tér 1, 1 hrsz) ÉTDR 

201900067889 számú építési engedélyét  

meghosszabbítja. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő- 

testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

hosszabbítással összefüggő okiratok aláírására. 

 

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

15.  Döntéshozatal Játszótér beruházással kapcsolatban  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
 
Szabó Gábor László képviselő: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a felújítási munkák a 
végéhez közelednek, a mai napon elkészült a homokozó keret, melyet meg kell tekinteni és 
át kell venni. A TEFÜSZ-nek még lesz kertészeti munkája.  
 
Csizmadi László alpolgármester: A Kő-Kövön Kft.-től 3 árajánlatot kért be az Önkormányzat. 
A járdaépítésre kértünk árajánlatot, melyre a cég bruttó 1.193.165,-Ft összeget. A 2022 évi 
költségvetésben 1.millió Ft összeggel lett betervezve a feladat, ezért szükséges a Testület 
döntése. 
A kötélpiramis, árnyékoló és homokozó kiépítése is kértünk ajánlatot, mely nincs a 
költségvetésben, ezért a Testület döntése szükséges.    
Az orvosi rendelő felöli rossz kerítés elbontására és új építésére -mely szintén nincs a 
költségvetésben-is kértünk és kaptunk 772.287,-Ft összegű ajánlatot, melyről szintén a 
Testület döntése szükséges.  
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A hatályos beszerzési szabályzatunk 2 millió Ft összeg erejéig nem ítr elő 3 árajánlatot, így 
nem szükséges a fentieken kívül két ajánlat.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Elkészült az új kötélpiramis nevű játék, amelyhez nem írtak 
elő kötelezően esési teret, illetve ütéscsillapító felületet. Alacsonyról indul a játék, nagyon 
körülményes lenne alatta a gyepet rendben tartani, ezért szegélyt kell neki építeni, alá 
geotextilíát helyezni és feltölteni a szegélyt gyöngykaviccsal. A füvesítés TEFÜSZ-ös munka 
lesz, a lakótelepről kerülne felvágásra gyep, amellyel a mászódomb beterítésre kerül.  
 
 Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a játszótér 
beruházásról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
                                                                         178/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Játszótér (5/56 

hrsz)-en Sportpark és a megközelítését szolgáló  

járda építésére a Kő-Kövön Kft.( 2370 Dabas, Szent 

István tér 1. C. ép. 1. em. 1. ajtó, asz: 27118423-2-

13)   árajánlatát elfogadja.   

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Kő-Kövön 

Kft.( 2370 Dabas, Szent István tér 1. C. ép. 1. em. 1. 

ajtó, asz: 27118423-2-13) vállalkozóval 939.500,-

Ftt+ áfa, azaz bruttó 1.193.165,-Ft ajánlati árral  a 

vállalkozási szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodással elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                         179/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Játszótér (5/56 

hrsz)-en jelen orvosi rendelő határa mentén kerítés 

elbontására és építésére a Kő-Kövön Kft.( 2370 

Dabas, Szent István tér 1. C. ép. 1. em. 1. ajtó, asz: 

27118423-2-13)   árajánlatát elfogadja.   

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Kő-Kövön 

Kft.(2370 Dabas, Szent István tér 1. C. ép. 1. em. 1. 

ajtó, asz: 27118423-2-13) vállalkozóval 608.100,-

Ft+áfa, azaz bruttó 772.287,-Ft ajánlati árral  a 

vállalkozási szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó harmadik 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodással elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                         180/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Bugyi Játszótér (5/56 

hrsz)-en a játszótéri kötélpiramis szegélyezésére a 

Kő-Kövön Kft.( 2370 Dabas, Szent István tér 1. C. 

ép. 1. em. 1. ajtó, asz: 27118423-2-13)   árajánlatát 

elfogadja.   

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a   Kő-Kövön 

Kft. .( 2370 Dabas, Szent István tér 1. C. ép. 1. em. 

1. ajtó, asz: 27118423-2-13) vállalkozóval 231.062,-

Ft+áfa, azaz bruttó 293.448,-Ft ajánlati árral  a 

vállalkozási szerződést megkösse.   

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

16.  Egyebek  
 

- Talajszennyezettség (Nagy Zsolt)  

- Pedagógusok év végi juttatása (Nagy András Gábor)  
- Traffibox rendszer használata (Nagy András Gábor)  
- Orvosi ügyelet (Nagy András Gábor)  
- Temető úttal kapcsolatban (Nagy András Gábor) 
- Óvoda beruházás   
- Termelői bejelentés (Molnár Tibor) 

 
- Talajszennyezettség 
 
Nagy András Gábor polgármester: Még nem tudni semmit, annak a cégnek, akik jönnek 

kármentesítésre az engedélyek kiadásra kerültek, hogy a még el nem adott telekre vezessék 
a villanyt, mert hoznak egy mobil házat, ahol a munkások fognak lakni. 3 bepréselő kutat kell 
csinálni és így fogják elindítani. Még nem érkezett meg a prezentáció, amellyel a lakosság elé 
lehetne állni, hogy mekkora a szennyezettség és milyen irányba halad.  

 
- Pedagógusok év végi juttatása  
 
Nagy András Gábor polgármester: A pedagógusoknak is megszavazott a Képviselő-testület 

év végi juttatást. A pénzügyi vezető tájékoztatta, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó 
nem tudja folyósítani ezt az összeget, ezért az a javaslat, hogy itt helyben készpénzben 
kapják meg a juttatást, más lesz a jogcíme. Megkeresi az intézményfenntartó vezetőjét, hogy 
mi a probléma.  
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Bálintné Balogh Mária képviselő: Úgy értesült az iskola intézményvezetőjétől, hogy a 
Klebelsberg Intézményfenntartónál nincs pénz, csak számla ellenében tudnak utalni. Nem 
érti a bonyodalmat, hiszen az Önkormányzat utalja a pénzt, csak továbbítani kellene a 
kollégák felé.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a pedagógusok 
juttatásának módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                                        181/2022. (11.17.) sz. Kt. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és AMI dolgozói részére a Monori Tankerületi 
Központ a képviselő testület 154/2022. (10.13.) 
határozatában elfogadott juttatás kifizetését nem 
biztosítja. Így a támogatási szerződés nem jön létre, 
a támogatást a Monori Tankerületi Központ részére 
nem adja át.  

 
2. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a juttatást a 

dolgozók részére az önkormányzat nem saját 
dolgozónak jutatott jutalom formájában kifizeti. 

 
A Képviselő-testület a juttatás kifizetéséhez 
szükséges   közteherrel együtt 4 682 155,- Ft 
összeget a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 

polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a külön 

juttatás kifizetésére.  

 
Határidő: 2022. december 6. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

                                                                              Török Anita pénzügyi vezető 
 

- Traffibox rendszer használata 
 
Nagy András Gábor polgármester: Felkereste két rendőr, hogy tájékoztassa a Traffibox 
rendszer használatáról, illetve beüzemeléséről. Ez egy vasállvány, amelyen rajta van egy 
doboz és ebbe kerül bele a traffipax. Az ára 3 millió Ft és más cégtől nem rendelhető, csak 
onnan, ahonnan bárki más veszi az országban. Nem tud az Önkormányzat 3 árajánlatot 
prezentálni. További költségek merülnek fel, ha a cég állítja fel, bele kell köttetni az áramot, 
akkreditált villanyszerelőre van szükség. 100 méter beláthatóságra van szükség a rendőrök 
szerint. Több hely is kijelölésre kerül a településen, mint amennyi traffibox-ot megvesz az 
Önkormányzat. Természetesen olyan helyre javasolják, ahol térfigyelő kamera is látja.  
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Molnár Tibor képviselő: Értelmetlennek tartja felállítani a településen, hiszen mindenki 
tudja, hogy ott van és le fog lassítani, azután pedig újra gyorsan fog hajtani. Véleménye 
szerint azon az összegen, amennyibe ez kerül inkább vegyen a Rendőrkapitányság még 2 
traffipaxot, ami kerüljön be az autókba és mindig máshol álljon. Szerinte ennek lenne 
értelme.   
 
Nagy András Gábor polgármester: Molnár Tibor képviselőtárs jelezte, hogy legyen 
fekvőrendőr az Új utcában, mert száguldoznak. A rendőrök szerint van visszatartó ereje, 
véleménye szerint nincs, de lelassítja a száguldozót.  
 
Molnár Tibor képviselő: Igen valóban felvetette a fekvőrendőr megépítését, hiszen nem 
közútról van szó, inkább lakóövezetnek számít. Szerinte traffipax kellene az Új utcába 
többször, fekvőrendőr pedig azért kell, hogy ne lehessen százzal végig száguldani az utcában. 
Szűk utca, elég nagy a gyalogos forgalom, járda nincs és a kerékpárút sem készült el még. 
Véleménye szerint különbség van, ha valaki a Teleki utcában vagy az Új utcában megy 
hatvannal, az utóbbi sokkal hatványozottan látszik.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Szerinte a Sári úton is elég nagy tempóval lehet beesni a 
településre, véleménye szerint is nagyon drága, de ne legyen elvetve a Traffibox megépítése. 
Úgy gondolja, hogy érdemes vizsgálni a lehetőségét.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A rendőrökkel történt beszélgetés során elmondta, hogy 
az egyik Traffiboxot a Sári út sarkára, a másikat pedig a Rádai út sarkára tenné ki. A rendőrök 
szerint azért lenne jó olyan helyre tenni, ahol a rendőrségnek van bevétele, mert akkor 
hamar adnak rá olyan szakvéleményt, hogy szükséges ide.  
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint a teherautó kérdés még mindig nincs 
megoldva ezzel, mindegyik kamerába kellene egy rendszámfelismerő program, ahogy a 
traffipaxban, nem kellene gyorsan jönni, csak kapjon egy olyan fotót, úgy gondolja, célt ért 
az Önkormányzat. Támogatja a Traffiboxot, de igenis szűrje ki a teherautó forgalmat, 
visszamenőleg is tudja igazolni, hogy milyen feladata volt az adott útszakaszon, ha nem 
tudja, akkor legyen büntetve. Javasolja, hogy 4 db legyen elhelyezve a településen.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Mind az öt kamera tudja a rendszámfelismerést, de a 
közterület-felügyelő nem büntethet, csak a rendőr büntethet. Amikor az összes rossz időben 
bejövő teherautót rögzítette a közterület-felügyelet, nagyon hosszú ideig bizonyítgatni 
kellett, hogyan lehetett az idő ráírva a képre. A Microsoft idő az etalon, amit a 
számítástechnikában használnak, megegyezik azzal a frankfurti atomóra idővel, amit 
használni kell. Ha többet tud az Önkormányzat, tájékoztatja a Képviselő-testületet.  
 

- Orvosi ügyelet  

 
Nagy András Gábor polgármester: Megkereste az Önkormányzatot a Dabasi Mentőkocsi 
közhasznú szervezet és felajánlották, hogy úgy alakul, akkor csinálnak itt egy mentőállomást, 
ha megszűnik az ügyeletnek ez a formája. Ez két mentőautót, egy rohamkocsit és egy normál 
szállítókocsit jelent, amely mentős holmikkal felszerelt. 71 millió Ft-ba kerülne a 
településnek, OEP finanszírozást nem tudnak igénybe venni.  
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Tájékoztat arról is, ha többet tud a 4 településhez való csatlakozásról, Szigethalmot ajánlotta 
Rus János igazgató úr, ott van telephelye a Morrow Medical Zrt.-nek. 2023. január 1-vel jó 
néhány ügyelet megszűnik. Kas doktor úrnak elküldte az anyagot, szeretne vele egyeztetni, 
hogy mi a jó megoldás, mert a doktor úr ért a mentőzéshez, ért az orvosláshoz és a 
betegekhez is. Nem zárja ki, hogy a helyi orvos tegyen valamit.  
 

- Óvoda beruházás 

 
Csizmadi László alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy elkezdődött a beruházás, 
két kooperációs értekezlet már megtartásra került. A tervezés során az engedélyes terv meg 
a kiviteli terv között vannak eltérések, ezért összehívásra került a tervező, a kivitelező és a 
műszaki ellenőr, hogy legyenek tisztázva a kérdéses problémák még az elején. Mindenki 
rugalmasan áll a kérdéshez, voltak kérdései a kivitelezőnek, voltak kérdései az 
Önkormányzatnak. A gépészetben van egy nagyon komoly eltérés, gépész tervező sajnos 
nem tudott eljönni, vele következő szerdán lehet egyeztetni. Ennek ellenére lehet dolgozni, 
nincs akadály, csak sürgetni kell.  
 

- Temető úttal kapcsolatban  
 
Nagy András Gábor polgármester: A felelős műszaki vezető megkereste az aszfaltozással 

kapcsolatban, hogy a hideg előrelépése miatt hamar be fognak zárni az aszfaltkeverő üzemek 
és azt javasolta, hogy télire ne legyen feltúrva a temető. Szerinte tavasszal legyen 
megcsinálva, ha az áron nem módosítanak tavaszig, akkor belemegy az Önkormányzat. 
Nagyon örülne, ha idén még aláírásra kerülne egy olyan szerződés, amikor kinyitnak az 
aszfaltkeverők tavasszal, biztosan beleállnak és elkészül.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Szó volt a betonozásról, illetve a térkövezésről, amelyre 
plusz 4 millió Ft-os árajánlatot kapott az Önkormányzat. Szóba került a kedvezmény, 
egyelőre negatívan áll hozzá a cég, mert az Önkormányzat is negatívan állt a cég kéréséhez. 
Az elkerülő út nem vethető össze a 4 millió Ft-tal, szerinte kölcsönösek ezek a dolgok, ha 
alkudozni kell, akkor ne csak az egyik fél engedjen. Véleménye szerint át kellene gondolni ezt 
a dolgot.  
 

- Közbiztonság 
 
Nagy Zsolt képviselő: A településen és környékén sajnos romlik a közbiztonság, a betöréses 

lopások száma növekszik napról napra és érdeklődik, hogy milyen megoldást lehetne találni 
arra, hogy történjen valami ezek ellen?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Sajnos nem nagyon lehet itt rendőröket látni, pedig az 
volt a hír, hogy a határvadász dandár felállt, így több lehetőség lesz a rendőröknek a 
környéken maradni. Véleménye szerint effektív nincs rendőr. Az első vonal a mezőörök, ahol 
a védelem kapcsolódik egy szomszéd településhez. A következő a Közterület-felügyelet, 
sajnos a településőröknek nincs jogosultságuk. Bíztatta a Képviselő-testület a Közterület-
felügyeletet, hogy ne büntessen, csak figyelmeztessen. Kapott csekket mindkét szerv, nem 
véd meg, de nyoma van, hogy büntet a mezőőr és a közterület-felügyelő. Visszatartó ereje 
lehet, van kamerarendszer, amely nézhető Dabason, illetve itt a KMB irodában is. Szerinte az 
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lenne a legjobb megoldás, ha ide lenne diszponálva rendőr, mert nekik van jogosultságuk 
bizonyos dolgokat megtenni.  
 

- Termelői bejelentés  
 
Molnár Tibor képviselő: Lakossági, illetve termelői bejelentéssel kapcsolatban kereste meg 
egy hölgy káposzta lopás ügyében. Előtte egy másik termelő, akinek a sütőtökét lopták el. 
Érdeklődtek, hogy mit lehetne tenni, kint volt a megfigyelőkamera 2 napig, de sajnos nem 
vezetett eredményre. Elvitték onnan a kamerát, mert kellett máshova is. Jelenleg négy 
mezőőre van a településnek, érdeklődik, hogy nem akarja az Önkormányzat növelni ezt az 
állományt? A sértett nem érti, miért kell mezőőri járulékot fizetnie, ha nem tesznek semmit a 
mezőőrök. Tájékoztatta, hogy valóban kicsi a tettenérési százalék az elkövetett 
bűncselekményekhez képest, de pillanatnyilag ennyi a kapacitás. Nem tudja mivel lehetne 
megfelelően tájékoztatni a sértettet, hogy az megnyugtató lenne számára.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Bejárták a környéket az egyik mezőőrrel, több olyan 
emberrel találkoztak a határban, akiket nem ismerni, végül kiderül, hogy inni megy az 
ismerőséhez. Várja az ötleteket, hogyan lehetne a mezőőröket jobban felszerelni.  
 
Gyurászik László képviselő: Szerinte télen, illetve nyári időszakban nincs kint hagyva termés 
a földeken, nem tudnak garázdálkodni a tolvajok. Az ősz az, ami kritikus és kérésként 
fogalmazza meg a mezőőrök irányába, hogy ebben az időszakban fokozottabban legyenek 
jelen, amíg a betakarítás véget nem ér.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Elmondja, hogy a megoldáson dolgozni kell 
mindenféleképpen, a négy mezőőrt nem egy hónapig folyamatosan dolgoztatni, mint ahogy 
egyikünk sem dolgozik így, bármikor bejöhet egy betegállomány, szabadság vagy bármi.  
 

 
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 
 


