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

2023. január 19-i soros testületi ülésén 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Józsa László, Szabó Gábor László, Gyurászik László, Molnár Tibor, Nagy Zsolt, 
Rácz 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. Bálintné Balogh Mária 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. Az 
Egyebek napirendi pontban Molnár Tibor képviselő szeretne tájékoztatást kapni 
járdafelújítással, illetve belvízzel kapcsolatban.  
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 beszámolója – Bai Miklósné elnök   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 
3. Őszi Fények Nyugdíjasklub beszámolója – Viola Gáborné klubvezető  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület beszámolója – Viola Hajnalka 
elnök  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
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5. Gyuró- Team SE beszámolója – Gyurászik László elnök  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

6. Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2022-2023. évi működéséhez szükséges 
döntések meghozatala  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
 

7. Kocsis Ferenc „Év körzeti megbízottja” címre történő javaslat  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

8. Háziorvosi ügyelet szerződéshosszabbítás  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Kérelem beépítési kötelezettség meghosszabbítására  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. Egyebek   
- Járdafelújítás, belvíz probléma (Molnár Tibor)  

 
 

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 úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- Falukarácsony megtörtént, amelyet az önkormányzat szervezett, nagyon szép volt 
- Az óvodabővítés gőzerővel halad, ahogyan az idő engedi  
- Nyert az önkormányzat pályázatot belterületi út, illetve orvosi rendelő építésére, a 

terveket át kell nézni, hogy minden meglegyen. Területátalakítás kell, saroktelek kell, 
hogy legyen az Abay ház és az új orvosi rendelő is.  

- Beindult a 2023-as év, január 9-én kezdett a Hivatal dolgozni. 
- Az elmúlt napon dupla pályázat ellenőrzés történt a Magyar Államkincstár részéről, 

dicséretet kapott a Hivatal munkája, tökéletesre sikerült a pályázati munka.  
- Purczelt Rita pedagógus került kinevezésre iskola igazgatói posztra a Kazinczy Ferenc 

Általános Iskolában, Németh Mihály Istvánné nyugdíjba vonuló intézményvezető 
helyére. A Kulturális Bizottság szívesen meghallgatná a tervekről, az elképzeléseiről.  

 
 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:  
 
                                                            2/2023. (I.19) sz. Kt. határozata:       
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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 Sport Egyesület beszámolója        

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

  
Nagy András Gábor polgármester: A beszámolóból kiderül, hogy egyre több szakember 
kerül bevonásra az Egyesület munkájába, mely nagyon pozitív. Sajnos sok a panasz a 
mérkőzésekre érkező versenybírók felkészültségére, az Egyesület elnöke elmondta, hogy 
több helyre fordult már ezzel a problémával és az a válasz érkezett, hogy kevés a bíró.  
 
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:  
                                                     3/2022. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Sport Egyesület 2022. évi munkájáról 
készült beszámolót. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Őszi Fények Nyugdíjasklub beszámolója  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 Véleményező: Kulturális Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Elég részletes a beszámoló, nem szeretne kiegészíteni a 
vezetője. Gratulál a klubnak, a legaktívabb Egyesület, ismeretszerzés, tanulás benne van a 
klub tagjaiban, szájról szájra terjed a hírük, nagyon pozitívak a visszajelzések, maradjanak 
továbbra is ilyen energikusak.  
 
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:  
 
                                                            4/2022. (I.19.) sz. Kt. határozata:       
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Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja az Őszi Fények Nyugdíjasklub 2022. évi 
beszámolóját.  

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

4. Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület beszámolója  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Részletes a beszámoló, szeretné elmondani, hogy gratulál 
a Tájház dolgozóinak, nagyon jól kiegészítik az önkormányzat kultúráért tett munkáját. 
Hozzáteszi, nagyon jó a kapcsolat a Művelődési Ház és a Tájház között, köszöni az 
együttműködést.  
 
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: 
                                                           5/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület 
munkájáról készült 2022. évi beszámolót.  

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

5. Gyuró-Team SE beszámolója  
             Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
             Véleményező: Kulturális Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gyuró-Teamnek is gratulál, a beszámolóból kiderül, 
hogy nagyon szép eredményeket érnek el a csapat tagjai, a „Gyurászik” név nagyon fényes a 
motocross világában, méltán lehet rá büszke.   
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
                                                      6/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Gyuró-Team SE 2022. évi munkájáról készült        
beszámolót.  

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
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6. Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde 2022-2023. évi munkájához 
szükséges döntések meghozatala  
              Előadó: Nagy András Gábor polgármester   
              Véleményező: Kulturális Bizottság 
              Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az intézményvezető asszony javaslatot tett a téli, illetve a 
nyári zárva tartás meghatározására, valamint a jelentkezési lapok leadási időszakára és kéri 
annak elfogadását a Képviselő-testület részéről.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a polgármester úr szavazásra bocsátja a javaslat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                     7/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 

határozott, hogy a Nagyközségi Csemete Bölcsődébe    

2023. május hó 08. 

2023. május hó 09.       

2023. május hó 10 napján     

adhatja le a bölcsődei jelentkezési lapokat.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló 

fenntartói közlemény közzétételére. 

 

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testülete 

Nagyközségi Csemete Bölcsőde nyári és téli zárva-

tartásának idejét az alábbiak szerint határozza meg: 

• Nyári: 2023. július 31-2023 augusztus 18.  között Nyitás 

napja: 2023. augusztus 21.  

• Téli: 2023. december 22.-2024. január 01. között. Nyitás 

napja: 2024. január 2.  

 

Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 

       Tóth Veronika intézményvezető 

Határidő:1) pont: azonnal  

                 2) pont: 30 nap 
 
 

7. Kocsis Ferenc „Az év körzeti megbízottja” címre történő javaslat  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
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Nagy András Gábor polgármester: Az elmúlt évben is javasolta az önkormányzat erre a 
címre Kocsis Ferencet, idén is természetesen javasolja, hiszen nagyon sokat tesz a 
településért és segíti a Közterület felügyelet munkáját is, amennyiben nem vezénylik el a 
településről. Véleménye szerint tovább kell színezni a javaslatot.  
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint a vállalkozók estje után sokkal oldottabb és 
közvetlenebb lett Kocsis Ferenc.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a javaslatot a Bugyi Önkormányzat teszi a 
Kapitányság felé vagy a Rendőrség tesz ajánlást, hogy megkapja ezt a címet? 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bugyi Önkormányzat teszi a javaslatot.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a javaslat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
                                                     8/2022. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Kocsis Ferenc c.r.ftzls.ur  „Év körzeti megbízottja” díjra 

történő felterjesztését támogatja. 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

felkéri a polgármestert, hogy támogató levelét Dabas Város 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője részére küldje meg. 

 

   Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

   Határidő: 2023. január 19. 
 

            

8. Háziorvosi ügyelet szerződéshosszabbítás   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Morrow Medical Zrt. 2023. június 30-ig tett ajánlatot 
ügyeleti feladatok ellátására. Kétféle lehetőség jöhet szóba, ez egyik, hogy marad minden így 
és fizet az önkormányzat 6 millió Ft-ot havonta, vagy pedig egy elsősegélynyújtó pont lesz, 
ahol instrukciókat kap a beteg és 3 millió Ft-ot fizet az önkormányzat. Ügyelet Szigethalmon 
lesz, oda tartozik a település. 2024. február 29-ig állhat fenn ez az állapot.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Véleménye szerint elsősegélynyújtó pont legyen, kap instrukciókat a 
beteg és szükség esetén kórházba is viszik. Meg kell nézni a számokat, hogy mennyi eset van 
egy évben és eldönthető a kérdés.  
 
Gyurászik László képviselő: Szerinte felesleges az ügyelet, ugyanazt tudja az 
elsősegélynyújtó pont, spóroljon pénzt az önkormányzat.  
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Csizmadi László alpolgármester: Elmondja, hogy nem pénz oldalról közelíti meg a kérdést, rá 
kell szoktatni a lakosokat, hogy valahova tartozik a település. Elsősegélynyújtó helyen lévő 
ápoló személy természetesen maradjon.  
 
Molnár Tibor képviselő: Pénz oldaláról nézi, mit kap az önkormányzat 3 millió Ft-ért, mennyi 
a munkaideje, mettől meddig tart az ápoló személynek, még a 3 millió Ft-ot is sokallja ezért a 
szolgáltatásért, szeretne tisztán látni.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Válaszában elmondja, hogy orvosi ügyeleti ellátást, 
elsősegélynyújtó pontot kap ezért az összegért az önkormányzat, illetve kijön az orvos 
Szigethalomról, annak a díját is tartalmazza.  
 
Józsa László képviselő: Szerinte egyfajta biztonságérzetet nyújt a település lakosai számára, 
jó az átmeneti megoldás, van egy biztos pont.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Kérdés, hogy szükséges-e beszerzést indítani. 2024. 
február 29-ig tart ez az állapot és a miniszteri kihirdetést követő 30 napon belül szerződést 
kell kötni az OMSZ-el a településnek.  
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A lakosság felé is kommunikálni kellene, hogy a település átáll 
erre a rendszerre. Véleménye szerint kellene pályázatot kiírni az új feladat ellátására, más az 
ellátási stílus, nem központi ügyeleti ellátás lesz. Új helyzet lenne a másik szolgáltatónál is, 
mert működési engedélyt kellene módosítania, finanszírozási szerződést kell kötnie. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a javaslat 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

9/2023.(01.19) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy a Központi orvosi ügyeleti tevékenység 

ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás ügyelet 

elsősegélynyújtó pont kialakításával kerüljön megoldásra. 

– az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása 

miatt ellátási érdekből.   

 

      Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

      Határidő: azonnal 

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez kapcsolódó második 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
                                                         10/2023.(01.19) számú Képviselő-testületi határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 

úgy dönt, hogy a Központi orvosi ügyeleti tevékenység 

ellátása Bugyi Nagyközségben szolgáltatás Beszerzési 

eljárás indításának szükségessége esetén a polgármester 
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indíthatja el az egészségügyi alapellátás folyamatos 

biztosítása miatt ellátási érdekből.   

 

 

      Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  

      Határidő: azonnal 

 
 

9. Kérelem beépítési kötelezettség meghosszabbítására  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Már hosszabbított az önkormányzat a kérelemben 
szereplő személyeknek, az a probléma, hogy az építő cég nem vezette az elektronikus építési 
naplót és nem tudnak papíron intézni semmit. Üres telekként van nyilvántartva, valójában 
benne laknak a házban. Nem károsították meg az önkormányzatot, helyi lakosok laknak 
benne családostól, javasolja a hosszabbítást.  
 
Molnár Tibor képviselő: Kettéválasztja a dolgot, van egy ház, amelyben laknak, de a nem 
megfelelő papírozás miatt nem kapnak lakhatási engedélyt, amellyel megoldódna a beépítési 
kötelezettség, valamint lehet hosszabbítani, de egy bizonyos idő után kapnak egy 
fennmaradási engedélyt. Próbáltak már a Földhivatalban intézkedni, hívtak földmérőt? 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Nincs használatbavételi engedély, először rajzot kell készíteni, 
azután kap engedélyt.  
 
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:  
 
                                                         11/2023. (I.19.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a Hamburger Róbert és Morvai Anikó (2347 

Bugyi Csenkesz u. 11) tulajdonát képező 2103/35 hrsz-ú 

ingatlan beépítési kötelezettségének  

további egy évvel 2023. december 31-éig  

 meghosszabbítja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy fentiekkel összefüggő 

tulajdonosi nyilatkozat megadására és az ezekkel összefüggő 

okiratot aláírásához. 

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

10.Egyebek  
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Molnár Tibor képviselő: Többször felvetette már, tudja, hogy jogi kérdéseket vet fel Magyar 
Közút felé. Akár pályázatból, akár önerőből szükséges lenne a településen a járdák felújítása.   
 
Nagy András Gábor polgármester: Megterveztetésre került a Templom utca-Ürbői utca 
egyesített kerékpárutat és járdát mindenképpen meg akarja az önkormányzat csináltatni. 
Rossz az út, keskeny is. Bajcsyn kevésbé használható a járda, az Ürbői úton egyáltalán nem. 
önerőből meg lehet csináltatni és meg is lesz.  
 
Molnár Tibor képviselő: Közfelháborodás van a sok esővíz miatt, sok helyen áll a 
csapadékvíz. Kevés munka ráfordításával el lehetne vezetni a vizet és nem maradna 
pocsolya. Magyar Közút feladata lenne, alacsony az út. Felveti a szemétszállítás problémáját 
is, hirdeti a házhoz menő zöldhulladék elszállítását.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Azt jelenti, hogy kiüríti az ingatlan előtt található kukát, a 
DTKH által megadott időpontban. 2023. július 1-től a MOL teljesen átveszi a szemétszállítási 
feladatot, nem lesz lehetőség beleszólni.  
Takarékbank azt ígérte, hogy minden szerdán a településen lesz, azonban nem így történt. 
Ma beszélt egy úri emberrel, aki arról tájékoztatta, hogy 2023. február 24-én érkezik először 
a Bankbusz. Kérte, hogy tájékoztatásra kerüljön a lakosság a helyben szokásos módon.  
 
Molnár Tibor képviselő: Tudomása szerint a K&H bank tart oktatást. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tart a K&H bank a Tájházban is, kérte Tőlük, hogy ne csak 
a Művelődési Házban tartson oktatást. Nem banki szolgáltatás, megtanítják, hogyan kell 
használni a mobilbankot az idősebb korosztálynak, Véleménye szerint kellene kérni más 
banktól is árajánlatot.  
Érkezett kommunikációs referens állásra pályázó Proksa Zsolt fia, nem a településen lakik, 
Bizottság meghallgatná, szeretné megismerni.  
 
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 
 


