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

2022. december 13-i soros testületi ülésén 
 

  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda  
 
 
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.  
 
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. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett 
munkáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

2. Bugyi SE pénzügyi tájékoztatója  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
3. Előterjesztés Szomorúfűz Bt. 2022. évi temetőüzemeltetési munkáról  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. Telekvásárlási kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

5. Rendeletalkotás újsághirdetési díjakról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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6. 2023. évi munkaterv elfogadása  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 

7. Előterjesztés Partnerségi rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

8. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Polgárőr Egyesület kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Döntéshozatal 2023. évi energiabeszerzésről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

11. Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
12. Vízimű szivattyú árajánlat ismertetése  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
13. Árajánlatok ismertetése Március 15 tér öntözőberendezés kivitelezésére  

Előadó: Nagy András Gábor  
 

14. Üzemanyag támogatás megállapítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
15. Határozatok adminisztratív helyreigazítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

16. 269/2019. sz. K.T. határozat felülvizsgálata  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
17. Egyebek   

 
 

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 
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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:  
 
                                                            186/2022. (12.13.) 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 

 

2. Bugyi SE pénzügyi tájékoztatója       

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

  
Nagy András Gábor polgármester: Hosszan tárgyalta a Gazdasági Bizottság, határozati 
javaslatot nem tett, hanem kéréssel fordul a Sport Egyesület vezetéséhez, hogy milyen 
kérések szerepeljenek a beszámolóban.  Mivel nincs határozati javaslat a Sport Egyesület 
vezetősége tájékoztatásra kerül. Az nem változik, hogy a Bugyi Sportegyesület is pontosan 
számlákkal elszámol az önkormányzat felé, mert akkor nem kapná meg a következő 
negyedévi támogatást.  
 

3. Előterjesztés Szomorúfűz Bt. 2022. évi temetőüzemeltetési munkájáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Elmondja, hogy igazából nem beszámoló volt, hanem 
sokkal inkább néhány soros gazdasági tájékoztató. Szóba került előtető kérdése, 
természetesen továbbításra kerül a szolgáltató felé minden kérdés. A bizottság javasolta a 
beszámoló elfogadását.  
 
Molnár Tibor képviselő: Nem a beszámolóhoz kapcsolódik a kérdése, de érdeklődni 
szeretne, hogy az útszerződés aláírásra került? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nem került még aláírásra, várja, hogy a cég megküldje és 
megtörténhessen az aláírás. A következő évben amint az idő engedi, nekilátnak és 
megcsinálják az aszfaltozást.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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                                                                 187/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a temető üzemeltetőjének 2022. évi 
üzemeltetési beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. Telekvásárlási kérelem  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az előterjesztésben szerepel, hogy kis területről van szó, 
amelyet 500 Ft/nm2 áron szeretne értékesíteni a vevőnek az önkormányzat. Valamint 
felhívta a figyelmet a bizottság, hogy a többi ott lakó tulajdonos számára is legyen felajánlva 
a megvételi lehetőség a kertvégek rendezése okán.   
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a jelenlegi kerítések az önkormányzat területén 
vannak? Illetve mi történik akkor, ha azt mondja a tulajdonos, hogy nem szeretné 
megvásárolni?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Akkor hulladéktároló kerül odahelyezésre. Az összeg nem 
jelentős, de megoldódnának a területi kérdések.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a kérelem 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                      
                                                                 188/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 
lévő 01287/46 hrsz-ú 122 m2 nagyságú „beépítetlen 
terület” ingatlant felajánlja megvételre Polyovkáné 

Turcsán Mária 2347 Bugyi Nefelejcs u 39 szám alatti lakos - 
mint a 1287/26 hrsz.ú ingatlan tulajdonosa - részére 
500,-Ft+áfa/m2 összegű vételárért  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
amennyiben az ingatlan tulajdonos vételi ajánlatot 
elfogadja az adásvételi szerződést kösse meg.  
 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 
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5. Rendeletalkotás újsághirdetési díjakról  
             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, várja a kérdéseket, 
hozzászólásokat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az újsághirdetési 
díjakról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadott el: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadta a 23/2022. (XII.14.) sz. önkormányzati  
rendeletét a BUGYI KÖRKÉP című önkormányzati  
újság hirdetési díjszabásáról.  

                                                         
 

6. 2023. évi munkaterv elfogadása   
              Előadó: Dr. Szatmári Attila jegyző  
              Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Szeretné kiegészíteni, hogy az igazgatási szünet 
meghosszabbítása miatt a Bizottsági és a Testületi ülés egy héttel később kerülnek 
megtartásra az SZMSZ-től eltérően. A beszámolóknál is ez a gyakorlat, egy héttel eltolódik a 
leadási határidő.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester úr szavazásra bocsátja a munkaterv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     189/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2023. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
         
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Határidő: azonnal     

 
 
 
 
 
 
 



 7 

7. Előterjesztés Partnerségi rendelet hatályon kívül helyezéséről  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Szatmári Attila jegyző: Ahogy az előterjesztés is tartalmazza, megváltoztak az egyeztetési 
szabályok a HÉSZ módosítással kapcsolatban, ezért mostantól egy elektronikus felületen kell 
egyeztetést folytatni mind az államigazgatási szervekkel mind a partnerségben részt vevő 
személyekkel. Okafogyottá válik a rendeleti szintű szabályozás, hiszen központi szabály 
szabályozza.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a Partnerségi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 
igen szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadta a 24/2022. (XII.14.) sz. 
önkormányzati rendeletét a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi feladataival 
összefüggő partnerségi egyeztetések 
szabályairól szóló 6/2017. (V.16.) sz. 
önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről.  

 

            

8. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, és azért szükséges, hogy az 
átmeneti időben ne legyen működésképtelen az önkormányzat. Megnyert három pályázatot, 
amelyeknek működnie kell, el kell indítani a közbeszerzést. Fontos, hogy ne álljon elő olyan 
helyzet, amely szerződéses gondot okozhat az önkormányzat számára.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el: 
 
               Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                                 elfogadta a 25/2022. (XII.14.) sz. önkormányzati  
                 rendeletét a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról.  
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9. Polgárőr Egyesület kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Gazdasági Bizottság megtárgyalta, a kérelemben elég 
részletesen leírták, miért is van szükség erre a támogatásra, érintette őket ez a bizonyos 
áremelés, illetve a hozzá tartozó egyéb költségnövekedés. Egyszeri 300.000 Ft-os támogatást 
kérnek erre az évre, a 2023-as költségvetésben újra kell tárgyalni, hogy mire lehet számítani 
az Egyesület vonatkozásában.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Azért nem került fel a beszámoló a Bírósági Hivatal honlapjára, 
mert nem került kifizetésre a könyvelő. Pótolni kell mindenképpen.   
 
Molnár Tibor képviselő: Hány fő van jelenleg a csapatban? 
 
Nagy András Gábor polgármester: 5-6 fő, akik jönnek is, ha szükséges és lehet rájuk 
számítani.  

 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
kérelemről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                    190/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bugyi Polgárőr Egyesület (2347 Bugyi, Beleznay tér 1., adószám: 
18515516-1-13) részére a 2022. évben plusz 300 000,- Ft 
támogatást biztosít. A támogatási összeggel legkésőbb 2023. 
február 15-ig, az eredetileg megállapított támogatási összeggel 
együtt köteles elszámolni.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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10.  Döntéshozatal 2023. évi energiabeszerzésről       
               Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
               Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
               Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, hatályon kívül kell 
helyezni a közbeszerzést, mert nem adtak rá árat. Egy cég adhat árat és nem szép, hogy 
visszaélnek ezzel.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
energiabeszerzésről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  191/2022.(12. 13.) Kt. sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Földgáz és villamos energia beszerzés a 2023. évre” című, 
EKR001598292022 azonosítószámú közbeszerzési eljárását 
eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 
közbeszerzési eljárás során nem érkezett ajánlat. 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről szóló 
hirdetményt az EKR rendszerben rögzítse. 
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

11. Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes tulajdonba           
vétele  

             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, a szándéknyilatkozat 
aláírásra került, Taksonyi út felé, illetve a Némedi út felé van kettő, nehézségük, hogy 
mindenhol az állami útról felhordják a sarat. Az önkormányzatnak felkínálásra került, 
szerinte nem szabad nem elfogadni.  
 
Molnár Tibor képviselő: Továbbra is az a véleménye, hogy egy adás-vételi szerződéshez 
kettő fél kell, ha ingyenes, ha nem. Nem vállalná fel az önkormányzat helyébe ezt a terhet, 
sok kötelezettséggel jár a későbbiekben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ingyenes 
tulajdonba adásról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
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                                                                 192/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam kizárólagos 
tulajdonában lévő 01369/9, 01451, 01453/17, 01453/5, 
01458, 01475/76, 01475/91, 01560/14, 01560/20, 
01560/9. hrsz-ú hrsz-ú út ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását tudomásul veszi  
 
A Képviselő-testület utólagosan elfogadja, hogy Nagy 
András Gábor polgármester a szerződést aláírta. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 

12. Vízimű szivattyú árajánlat ismertetése         
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, a legalacsonyabb 
árajánlatot fogadja el.  
 
Molnár Tibor képviselő: A Daköv Kft. szakemberei tudnak véleményt nyilvánítani a szivattyú 
minőségéről? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Elmondja, hogy a Daköv Kft. kéri az árajánlatot, onnan 
kapta az önkormányzat. Szavazni kell róla, mert az önkormányzat vagyona növekszik. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
árajánlat ismertetéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                     193/2022. (12.13.) sz. Kt. határozat: 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Bugyi Vízmű biztonságos működése érdekében a 

Hírős Mester Kft- 6000 Kecskemét Ceglédi út 62 ajánlattevő    

Grundfos Sp46 típusú szivattyúra adott 2.2117 220,-Ft+áfa 

ajánlatát fogadja el.  

  

A Képviselő-testület a fenti kiadást a 2022 évi víziközmű bérleti 

díj terhére vállalja. 

    

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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13.Árajánlatok ismertetése Március 15 tér öntözőberendezés kivitelezésére  
         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
          Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Javasolja, hogy a legalacsonyabb ajánlatot vegye 
nyertesnek az önkormányzat, szükséges lenne dönteni, mert lehetséges, hogy az idei évben 
hozzákezd a munkálatokhoz.  
 
Gyurászik László képviselő: Egyik cég ajánlatánál sem lát garanciális határidőt megjelölve, 
amely szükséges ilyen esetben.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Szerződésben megjelölésre kerül, ekkora összegnél, 1 
maximum 2 év.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ez a cég kötelezettsége, tudomása van róla, hogy készített 
öntözőberendezés kivitelezésére már szerződést ez a cég és szerepelt benne garancia, 
törvény előírja.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
öntözőrendszer kivitelezéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                    194/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Március 15-i téren az önözőberendezés kiépítésével a T-Markt 

Kereskedőház Kft. (adószám: 25909054-2-13, cím: 2013 

Pomáz, Határ út 5/A.)  bízza meg.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 

polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a vállalkozási 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

14.Üzemanyagtámogatás megállapítása  
       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 javasolta a 
Képviselő-testület felé. Véleménye szerint szükséges az óvodában dolgozók számára, mert 
kevesen vannak és a csoportszoba bővítésével még nagyobb probléma lesz ebből. Az összes 
bejáró önkormányzati dolgozóra kiterjesztené az önkormányzat a 30 Ft/km üzemanyagár 
ámogatást.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
üzemanyagár támogatás elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 
8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                    195/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Önkormányzat és intézményei más településről (ideértve a 

Bugyi külterületről) bejáró munkavállalókat a munkában töltött, 

jelenléttel igazolt napokra 30 Ft/km munkába járás 

költségtérítésben részesíti. 

A képviselő-testület az ezzel járó kiadást az Önkormányzat és 

intézményei 2023. évi költségvetésében biztosítja.    

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és 

az intézményvezetőket a döntés végrehajtására.  

 

Határidő: 2022. december 31. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

15. Határozatok adminisztratív helyreigazítása   
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
        Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  
 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy korábban a Bizottság 
megtárgyalta és adminisztratív okok miatt a sikerdíjas összeg nem lett a határozatba 
belefoglalva, ennek az adminisztrációjáról szól a határozati javaslat. Számszerűsítésre 
kerültek az adatok a kerékpárút, az óvodabővítés, valamint az egészségügyi fejlesztés 
pályázatoknál is.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a helyreigazításról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  

196/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete A TOP Plussz pályázatokban hozott alábbi 
Határozatait -adminisztratív hiba okán- az alábbiak 
szerint módosítja:  
1) TOP Plusz pályázati felhívásra „Kerékpárút építése” 

témában hozott 59/2021(10.14) számú 

határozatában feltüntetett összeget 8.156.376,-Ft 

összegre módosítja. 

2) TOP Plusz pályázati felhívásra „Óvoda bővítése” 

témában hozott 61/2021(10.14) számú 
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határozatában feltüntetett összeget 8.559.629,Ft 

összegre módosítja. 

3) TOP Plusz pályázati felhívásra „Egészségügyi 

fejlesztés, egy praxisnak helyt adó épület építésével” 

témában hozott 63/2021(10.14) számú 

határozatában feltüntetett összeget 6.981.528,-Ft 

összegre módosítja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 

16. 269/2019. sz. KT. határozat felülvizsgálata   
     Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
     Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
     Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva  

 
Dr. Szatmári Attila jegyző: 2019-ben született egy döntés, hogy az önkormányzat értékesíti 

Felsőványon az ún. Bákonyi kocsma területe melletti részt. A helyszíni állapottal egyeztetve 
került a terület meghatározásra. Ez a földmérői felméréssel pontosításra került és az 512 m2 

lett a tényleges területnagyság, Ezért szükséges a szerződéskötés előtt a terület kiigazítása, 
hogy egyezzen a testületi határozat és a szerződés, hogy és a Földhivatal át tudja vezetni.  
  
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozat 
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

197/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 4021/1 helyrajzi számú, 2 ha 2840 m² nagyságú 
„saját használatú út elnevezésű beépítetlen ingatlan” 
megnevezésű ingatlanból 512 m2 területet forgalomképes 
„beépítetlen területté” minősíti át. 
 

                                                   Határidő:  azonnal 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                 198/2022. (12.13.) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Szládik Illés egyéni 
vállalkozó által 49/2020 munkaszámú E-
9/2020;408/2020 számon záradékolt és 
825044/2022 számon engedélyezett telekalakítás 
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alapján a tulajdonát képező 4021/1 hrsz-ú területből 
512 m2 területet elad Bákonyi Lajos Új utca 23 szám 
alatti lakos részére 350,-Ft+áfa/m2 vételáron. 

2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1) 
pont ban leírt terület beolvad a 4020 hrsz-ú vevő 
tulajdonát képező területbe. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az adásvétellel összefüggő okiratokat aláírja. 

3) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 262/2019(11.21.) és a 263/2019(11.21.) 
számú határozatait visszavonja. 

  
Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 

17.Egyebek  
 

Szabó Gábor László képviselő: Elkészült a Béke köznek, illetve a Roham tanyának a 
felmérése, érkezett rá szóbeli árajánlat. Ha most azonnal kéri az önkormányzat, akkor 
murvával tudnák megoldani, amit nem javasol, 40-50 %-kal többe kerülne. Véleménye 
szerint meg kell várni, amíg tud a vállalkozó darált betont beszerezni. Azt igazolta vissza, 
hogy ez a következő év januárjában lesz. A Béke köz javítása darált beton bedolgozásával 
1.100.000 Ft + Áfa lenne, a Roham tanyai út pedig félmillió Ft + Áfa összegbe kerülne.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy még egy pályázaton 
nyert az önkormányzat, arról adott tájékoztatást a Magyar Államkincstár. Az Ipari park 
építésre nyert az önkormányzat pénzt. A gáz közművet át kell terveztetni, mert az elkerülő út 
vége a Sári útnál csatlakozik be, szakemberek bevonása szükséges. Májusban kiviteli tervek, 
kezdődhet az elkerülő út építése.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a Teleki utca bal oldalán lévő járda mikor kerül 
felújításra? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az ürbői út fontosabb, mert ott semmi nincs, illetve 
legyenek meg a gyalogátkelőhelyek.  
 
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 
 


