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

2019. november 21-i soros testületi ülésén 
 
Testületi ülés helye: Nagyközségi Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:   Nagy András Gábor polgármester  
    Csizmadi László alpolgármester 

   
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy 
Zsolt, Rácz Zsolt, Szabó Gábor László, - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak:   dr. Szatmári Attila – jegyző 
  Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
  Török Anita – pénzügyi vezető 
  Bodnár Sándor Kálmánné - óvodavezető 

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy András Gábor polgármester: Köszönti a soros önkormányzati testületi ülésen 
megjelenteket.  
 
A Polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 tagjából mind a 9 fő 
Képviselő jelen van. Ezt követően ismerteti a napirendi pontokat, majd megkérdezi, hogy a 
napirendi pontokhoz van-e kiegészítés, illetve kéri-e valaki újabb napirend tárgyalását.  
 
Józsa László képviselő kérte, hogy az Egyebekben ejtsenek néhány szót Kegyeleti helyről 
címmel.  

 
Ezt követően a soron következő testületi ülés napirendjét a meghívó és kiegészítés szerint 
javasolja és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal a Képviselő - Testület elfogadta. 
 

 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között 
végzett polgármesteri munkáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Az Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
3. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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4. Előterjesztés 2020 évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

5. Döntéshozatal év végi juttatásról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

6. 01225 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

7. Ingatlanvásárlási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

8. Alpolgármesteri tisztség megváltoztatása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Mezőőri rendelet módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11. Román nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodás elfogadása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

13. Tájékoztatás befektetés pénzforgalmi alakulásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

14. Orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás elindítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

15. HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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16. Hulladéklerakó utógondozási munkáinak elvégzése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

17. Buszvárók létesítése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

18. Arany János u kerékpárút terv szerzői jogának megváltása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

19. Hirdetőtábla készíttetése   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
20. KDV Társulási Megállapodás elfogadása   

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

21. Egyebek 
- Képviselők képzése 
- Kegyeleti hely 

 
 
ZÁRT ÜLÉS 
 

1. Döntéshozatal a 2020. évi Bursa Hungarica felsőoktatában résztvevő pályázókról 
Előadó: Bálintné Balogh Mária bizottsági elnök 
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 

 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a 
két ülés között végzett polgármesteri munkáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester:  

- Az elmúlt hónap a bemutatkozásokról szólt. Sok személlyel volt már kapcsolata, 
de akkor még nem polgármesterként. 

- Minden héten kedden a Bölcsőde építésével kapcsolatban kordiánációs 
értekezletet tartanak a Hivatalban. A cég beszámol az építéssel kapcsolatos 
eseményekről, majd egyeztetések történnek, amelyen részt vesz Fabók Ferenc 
műszaki ellenőr is.  A feladatokat ütemezik, előre megbeszélik mi lesz a következő 
munkafolyamat. 
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- Tárgyaltak már a Bölcsőde kertjének tervezésével kapcsolatban is tervezőkkel, 
akiktől sokat tanulták már a visszakérdezésekből is. Az igényeket elmondták, 
amelyre kaptak ötleteket.  

- Védelmi Bizottsági ülésen vettek részt Szabó Gábor László TEFÜSZ vezetővel, mint 
polgárvédelmi referenssel.  

- Egyeztetettek a gyengeáramú tervezővel, aki nyertes lett a pályáztatásban, de a 
kivitelezővel még további egyeztetések szükségesek. A szerződést úgy fogják 
kötni, hogy átalánydíjas kivitelezést vállalnak.  

- DAKÖV taggyűlésen vett részt, ahova az újonnan választott polgármestereket 
hívták meg és bemutatták a Kft. működését.  

- Megkereste Dr. Végh László háziorvos és tájékoztatta, hogy vissza fog térni a 
munkába, de csak a munkaegészségügyet fogja végezni, praktizálni nem fog. 
Helyettesítéssel oldják meg a jövőben is a feladatot, amíg nem lesz végleges 
háziorvos a településen.  

- Csizmadi László alpolgármester úr vett részt a Dabasi Rendőrkapitányság 
tájékoztatóján, ahol a dabasi körzetre vonatkozóan tartottak beszámolót.  

- Gyálon járt Kistérségi ülésen, ahol az első negyedévi költségvetésről számoltak be 
és elmondták, hogy az idén is lesz jutalom osztva a dolgozóiknak.  

- Szépkorú köszöntésen is voltak a kolléganővel.  
- TEFÜSZ dolgozói elültették a településen a korábban vásárolt 120 db fát. Jövőre is 

szeretnének fásítani a faluban.  
- Két cég is megkereste, hogy LED világítást építsenek ki a településen a 

közterületek megvilágítására. Az Önkormányzatnak 15 évig bérleti díjat kellene 
fizetni, majd az Önkormányzaté lesz a világítás. Korábban már tárgyaltak erről, de 
a tapasztalat az volt, hogy nincs kellő fénye a LED-nek, ezért esti órákban 
meglátogatnak olyan településeket, ahol már LED-del világítanak.  

- A Hiteles Kft. ügyvezetője kereste meg és tárgyaltak arról, hogy Bugyi település 
volt az első a dabasi körzetben, amely csatlakozott a dabasi rendőrséghez. Azóta 
eltelt öt év, a rendszer elavultnak számít. Árajánlatot fognak adni a település 
kijárataihoz a kamerák cseréjére, hogy azt a jövő évi költségvetésbe be tudják 
tervezni.  

 
Rácz Zsolt képviselő: Vannak még olyan pontok a településen, ahova érdemes lenne 
kamerát kihelyezni.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Hat kamera 2,5 millió forintba kerül.  
 
Józsa László képviselő: A Bölcsődevezetői álláshellyel kapcsolatban érdeklődik, hogy 
érvényes-e a pályázat a vezetői álláshelyre? 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Előzetes vizsgálat alapján megállapíthat, hogy a pályázati 
kiírásban előírt végzettségnek nem felel meg.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja beszámolóról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
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254/2014. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
két ülés között végzett munkáról szóló-, valamint a Polgármesteri 
beszámolót.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. Az Önkormányzat 2019. III. negyedévi költségvetési előirányzat 
módosítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság a napirendet megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Testület felé.  
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester szavazásra bocsátja a költségvetés 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 11/2019. (XI.25.) sz. Önkormányzat rendeletét az 
önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) 
sz. rendelet módosításáról 

 
 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
teljesítéséről 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Szintén tárgyalta a bizottság a napirendet, amelyet 
elfogadásra javasolt a Testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
költségvetés teljesítésének beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 
igen szavazattal elfogadta a testület.  
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255/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
szeptember 30-i teljesítéséről szóló beszámolóját 
elfogadja.  
 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
  Török Anita pénzügyi vezető 
Határidő:  azonnal 

 
 

4. Előterjesztés 2020 évi költségvetési koncepcióról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: Olvasta a koncepcióban, hogy az Arany János utcai kerékpárút és járda 
között több ponton is terveznek gyalogátkelő helyet. Erre a lakótelep előtt és az Abay utcai 
kereszteződésnél is szükség lenne. Javasolja, hogy ezeket is tervezzék be a koncepcióba.  
Tervezik a temető bejáratának aszfaltozását, de a ravatalozó előtt is rossz az út, ezt az 
előteret is le kellene aszfaltozni, továbbá ki kellene építeni az automata öntözőrendszert a fű 
locsolásához.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen szó volt róla, hogy egy közlekedési 
koncepció kidolgozására van szükség, amihez létrehoztak egy hat tagú ad hoc bizottságot. Ez 
a bizottság december 03-án fog ülésezni, ahol ezeket az elképzeléseket, megvalósításra váró 
terveket is fel lehet vetni.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Felmerült, hogy a temetőben lévő belső utakat javítani 
szükséges, ezért személyesen is kimentek és megnézték. Amennyiben a feltöltött füves 
területet legyalulják és fellazítják, esőzést követően nagy sár lesz. Ezen problémák 
megoldására a temető üzemeltetőjét is szeretnék majd bevonni és közösen megoldást 
keresni.  
 
Nagy Zsolt képviselő: A Tájház melletti és előtti füves területhez is ki kellene építeni az 
automata öntözőberendezést, amihez több kivitelező cégtől árajánlatot kell bekérni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Olvasta a koncepcióban, hogy a TEFÜSZ részére szeretnének egy 
teherautót vásárolni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem szeretnének autót cserélni, hanem szeretnének még 
egyet bevonni a munkába, amire tartályt szeretnének felhelyezni és a nyári időszakban arról 
locsolni a közterületi növényeket.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de az ad hoc bizottságban 
szeretne ott lenni és a munkában részt venni. 
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Bálintné Balogh Mária képviselő: Az iskolai tornacsarnokban le lett szerelve a kosárlabda 
palánk, de jó lenne, ha vissza lehetne állítani. A régi palánk fúrással volt felhelyezve, viszont 
kapható mozgatható is, ami drága, de nem kell fúrni a falat. Szeretné, ha a koncepcióba 
bekerülne két db kosárlabda palánk megvétele.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a kiegészített koncepció elfogadásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

256/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ad hoc bizottság létrehozásáról és 
Rácz Zsolt bizottsági tagságáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

257/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a település 
közlekedési koncepciójának kidolgozására bizottságot hoz létre.  
A bizottság tagjai:  
 Csizmadi László 
 Józsa László 
 Molnár Tibor 
 Nagy András Gábor 

Nagy Zsolt 
 Nagyszegi Kálmán 

Rácz Zsolt 
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

5. Döntéshozatal év végi juttatásról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A tavalyi elv alapján szeretnék a hivatalai és az 
önkormányzati dolgozókat év vége alkalmából támogatni és jutalomban részesíteni.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az év 
végi jutalomról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta 
a testület.  
 

258/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 82 fő 
munkavállaló összesen 10 785 500 Ft értékű év végi jutalom 
formájában történő külön juttatásával egyetért. 
 
A 10 785 500,- Ft kiadást, valamint az 1 887 463,- Ft 
adókötelezettséget a 2019. évi költségvetés terhére vállalja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert 
és Török Anita pénzügyi vezetőt a külön juttatás kifizetésének 
végrehajtására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető  
 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az év végi juttatásról szóló határozati 
javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

259/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 68 fő összesen 
3 878 000,- Ft értékű év végi juttatás biztosításával egyetért. 
 
A 3 878 000,- Ft személyi juttatást, valamint a 678 650,- Ft 
adókötelezettséget a 2019. 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 és a Bocskai István Református 
Oktatási Központtal a támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető  
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6. 01225 hrsz-ú ingatlan vásárlási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Jánosi Gábor helyi lakostól érkezett kérelem, amelyben 
kéri, hogy a tanyájához bevezető utat értékesítse számára az Önkormányzat. A helyszínt 
megtekintették, a tanya a vásártér mögött van, a szomszéd tanyához van egy kapu, amit csak 
ő tud használni. Úgy gondolja, hogy a kérelem támogatható azzal a kiegészítéssel, hogy az 
utat nem zárhatja el a közforgalomtól. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
01225 hrsz. ingatlan átminősítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

260/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 01225 helyrajzi számú, 424 m² nagyságú „saját használatú út 

elnevezésű beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 
forgalomképes ingatlanná minősíti át. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a 01225 hrsz. ingatlan értékesítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

261/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 01225 hrsz.-ú a 484 m² 
nagyságú „saját használatú út elnevezésű beépítetlen ingatlan” 
megnevezésű ingatlant 300.-Ft/m2+ÁFA vételárért eladja Jánosi 
Gábor 2347 Bugyi Rádai u. 20. szám alatti lakos részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert, hogy az eladási ajánlat elfogadása esetén az 
eladással összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 60 nap 
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7. Ingatlanvásárlási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Bákonyi Lajos szeretné értékesíteni a felsőványi 
ingatlanát, de ahhoz szüksége van kb. 360 m2 önkormányzati területre, amit eddig is ő 
használt és ő tartott rendbe. A vételi árat megjelölte, a bizottság támogatta az értékesítést, 
amit egy kimérést követően tud az Önkormányzat értékesíteni számára.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
ingatlan átminősítéséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 

262/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 4021/1 helyrajzi számú, 2 ha 1960 m² nagyságú 
„saját használatú út elnevezésű beépítetlen ingatlan” 
megnevezésű ingatlanból 360 m2 területet forgalomképes 
„beépítetlen területté” minősíti át. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 60 nap 

 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az ingatlanértékesítésről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 
 

263/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy eladja a tulajdonát képező 4021/1 hrsz.-ú területből 
360 m² nagyságú beépítetlen ingatlan” megnevezésű ingatlant 
350.-Ft/m2+ÁFA vételárért eladja Bákonyi Lajos Bugyi Új utca 
23. szám alatti lakos részére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert, hogy az eladási ajánlat elfogadása esetén az 
eladással összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 60 nap 
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8. Alpolgármesteri tisztség megváltoztatása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az alakuló ülésen elfogadta a testület, hogy Csizmadi 
László december 04-ig társadalmi megbízással látja el az alpolgármesteri tisztséget, majd 
december 05-től már főállásúként dolgozik. Ezt megelőzően szükséges elfogadni az 
alpolgármesteri jogállás megváltoztatásáról szóló SZMSZ módosítást  
A Polgármester úr szavazásra bocsátja az SZMSZ módosításáról szóló rendelet-tervezet 
elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 12/2019. (XI.25.) sz. 
Önkormányzat rendeletét Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16) sz. rendelet módosításáról 
 
Amennyiben főállásban dolgozik, a bérét is annak megfelelően kell megállapítani, ezért 
javasolja a polgármester bérének 90%-os mértékét megállapítani, amelyet a költségtérítés 
esetében az alpolgármesteri illetmény összegének 15 %-ában javasol elfogadni. 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az alpolgármester illetményéről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 
igen szavazatt al elfogadta a testület.  
 

264/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. december 05 napjától Csizmadi László főállású 
alpolgármester illetményét 538.500,-Ft összegben állapítja 
meg. 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester 
              Török Anita – mb. pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az alpolgármester költségtérítéséről 
szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

265/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 
december 05 napjától Csizmadi László főállású alpolgármester 
részére havonta az alpolgármesteri illetmény 15 %-ában 
meghatározott 80 775,-Ft összegű költségtérítést állapít meg. 
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester 
              Török Anita – pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
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9. Mezőőri rendelet módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Felmerült az igény, hogy a 2000 évben hozott rendeletben sok 
pontosítás szükséges. Változtatni kell a mezőőri járulék befizetési határidejét, amelyet 
javasol az őszi időszakra változtatni, továbbá változtatni szükséges a mezőőri járulék 
mértékét, mert éves szinten ahhoz még az Önkormányzat 6-7 millió forintot rendelt hozzá. A 
Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
mezőőri őrszolgálatról szóló rendelet-tervezet elfogadását és megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 8 igen és 1 nem szavazattal: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 13/2019. (XI.25.) sz. 
önkormányzati rendeletét a mezei őrszolgálatról 

 
 

10. Szociális rendelet módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy 2008 óta nem változott 
az öregségi nyugdíjminimum összege, amihez a helyi rendeletben a segélyek megállapítását 
viszonyítani kell, ezáltal sokan kiesnek a különböző támogatásból. Javasolja, hogy a testület 
emelje meg a % mértéket annak érdekében, hogy a valóban rászoruló családok kaphassanak 
támogatást.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
szociális ellátás módosításáról szóló rendelet-tervezet elfogadását és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 igen szavazattal: 

 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete megalkotta a 14/2019. (XI.25.) sz. 
önkormányzat rendeletét a szociális ellátásokról és a 
gyermekvédelem szabályairól szóló 19/2017. (XII.20.) 
rendeletének módosítására   
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11. Román nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodás 
elfogadása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a nemzetiségi választás eredményes volt-e? 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: Természetesen, eredményes volt.  
 
Rácz Zsolt képviselő: A Hivatal és az Önkormányzat apparátusa kész a munkára? 
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A nemzetiségi önkormányzatnak is hasonló együttműködési 
megállapodásra van szükség a nemzetiségi önkormányzattal is, mint az Önkormányzat 
intézményeinek. 
Évi négy ülést kell tartani a háromtagú bizottságnak. A törzskönyvi bejegyzés 
adminisztrációval jár. Önálló szerv lesz önálló beszámolóval.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az együttműködési megállapodásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

266/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2019. november 22-i hatállyal az 
előterjesztés mellékletének megfelelő tartalommal 
jóváhagyja a Bugyi Nagyközség Önkormányzata és a Bugyi 
Nagyközségi Román Nemzetiségi Önkormányzat közötti 
Együttműködési Megállapodást. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

12. Szociálisan rászorulók részére év végi utalvány adása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A tavalyi év mintájára 2019-ben is szeretnének utalvány 
adni a szociálisan rászoruló családoknak. 100 főre tervezik az utalványok kiosztását.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a rendkívüli támogatásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
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267/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
szociálisan hátrányos helyzetű családok részére 7.000.- 
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,  
                dr. Szatmári Attila jegyző, 
         Török Anita pénzügyi vezető               
Határidő: 2019. december 20.  

 
 

13. 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 bizottsági ülésen elfogadták a beszámolót és további 
150 millió forint lekötését javasolták.  
 
Török Anita pénzügyi vezető: Újra megnézték a futó pályázatokat és átszámolták a várható 
kiadásokat és arra a megállapításra jutottak, hogy elegendő a 100 millió forint lekötése, 
amelyet december 01-től terveznek befektetni a Generali Alapkezelőhöz.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a Generali beszámolójáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

268/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
értékpapírok pénzforgalmi alakulásáról szóló pénzügyi tájékoztatót 
elfogadja és további 100 millió forint szabad pénzeszköz befektetését 
kezdeményezi. 
 
A kezelt pénzeszközt továbbra is a Generali Befektetési Alapkezelőnél 

tartja.  

 



 16 

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 2020. évi január havi testületi ülés 
Felelős:  Nagy András Gábor polgármester 
    Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

14. Orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás elindítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Időben szeretnék elkezdeni a közbeszerzési eljárás 
elindítását, ezért a formai határozatokat meg kell szavazni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 
orvosi ügyelet közbeszerzési eljárás elindításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, 
hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

269/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020. március 01 - 
2022. február 28. időszakra vonatkozó Központi orvosi 
ügyeleti tevékenység ellátása szolgáltatás 
megrendelésére Kbt 113.§-a szerinti összefoglaló 
eljárással induló (tárgyalásos).  közbeszerzési eljárást 
indít.  
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság a legkedvezőbb ajánlatot tevő céget javasolta 
a közbeszerzési eljárás lebonyolítására, tovább a szakértelem bevonásához beszélt 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikóval, aki vállalja a feladatot, amennyiben megszavazza a testület.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására nyertes pályázóról szóló határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 
 
 



 17 

270/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020. március 01 - 
2022. február 28. időszakra vonatkozó Központi orvosi 
ügyeleti tevékenység ellátása nemzeti értékhatárt elérő Kbt 
113.§-a szerinti összefoglaló eljárással induló (tárgyalásos). 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására nettó 600 000.- Ft., 
azaz hatszázezer forint fix megbízási díj ellenében Dr. Egresi 
Márton egyéni vállalkozót, (Székhely: 1238 Budapest, Új 
Élet u. 4.) bízza meg.   
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja az ajánlati felhívás jóváhagyásáról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

 271/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020. március 01 - 
2022. február 28. időszakra vonatkozó Központi orvosi 
ügyeleti tevékenység ellátásra vonatkozóan a jelen 
előterjesztésben foglalt ajánlati felhívási feltételeket 
jóváhagyja, azzal, hogy az indokolt változtatásokra 
felhatalmazza a polgármestert.   
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 30 nap 

 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a bírálóbizottság tagjairól szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

272/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata a 2020. március 01 - 2022. 
február 28. időszakra vonatkozó Központi orvosi ügyeleti 
tevékenység ellátása közbeszerzési eljárásban a 
Bírálóbizottságba az alábbi személyeket delegálja: 
Szatmáriné dr. Drahos Ildikó közbeszerzés tárgya szerinti 
szakértelem, 
Török Anita pénzügyi szakértelem, 
Dr Szatmári Attila jogi szakértelem, 
Dr. Egresi Márton megbízott közbeszerzési szakértő 
 
Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
Határidő: 30 nap 
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 
9 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

273/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a – 
mellékelt módosított-2019 évi közbeszerzési tervet az 
alábbi tartalommal kiegészíti:  

Közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése 

Eljárás megindításának 
tervezett napja 

2019. november 

Teljesíts tervezett ideje 2020. március 01 - 2022. 
február 28. 2020. március 
01 - 2022. február 28. 

Közbeszerzés előzetesen 
becsült értéke 

52.752.000,-Ft 

Eljárásrend Nemzeti 

Eljárástípus Kb. 113.§. szerinti 
tárgyalásos 

Fedezetül szolgáló 
pénzeszközök 

NEK és.,-Ft finanszírozás + 
mindenkori költségvetés 

Felelős Dr Szatmári Attila 

 
         Felelős: Nagy András Gábor - polgármester  
         Határidő: azonnal 

 
 

15. HÉSZ módosítási kérelem 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Pilisi Parkerdőtől érkezett kérelem, arra vonatkozóan, 
hogy az Önkormányzat támogassa a szabályozási tervben eredő művelési ágból bánya 
művelési ággá átminősítési kérelmüket. A kibányászott tavon rekreációs parkot szeretnének 
majd megvalósítani. Mint az ismeretes az Önkormányzatnak szüksége van a jó 
együttműködési kapcsolatra, mert az elkerülő út építéséhez a Pilisi Parkerdő támogatására is 
szükség lesz.  
 
Józsa László képviselő: Bízik benne, hogy a Pilisi Parkerdő is hasonlóan áll majd az 
Önkormányzathoz, amikor a csereerdősítésről lesz szó az elkerülő út ügyénél.  
Szeretné, ha a vezérigazgatóval személyesen is tudna a Polgármester úrral tárgyalni az 
említett témában.  
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Rácz Zsolt képviselő: Azt tapasztalja, hogy a megnövekedett gépjárműforgalom miatt 
nagyon sok személyautó is Bugyi települést használja elkerülő útnak, ami miatt nagyon 
megnövekedett a forgalom a településen. Akik az 51-es úton jutnának el Budapestre, 
kitérővel, de Bugyi településen áthaladva mennek el a célhelyre. Ezáltal az elkerülő útra még 
nagyobb szükség lenne, nem beszélve a rengeteg teherautóról. Vannak esetek, amikor 
percekig nem lehet az ingatlantól kihajtani, mert összefüggő a kocsisor a főúton.  
Úgy gondolja, ha a terület útterhelése a bányákból történő sóderszállítás miatt 
megnövekszik, akkor elvárható, hogy a tehermentesítésben is legyen az Önkormányzat 
segítségére a Pilisi Parkerdő.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az előző információk birtokában javasolja, hogy a 
kérelmet vegyék le napirendről és azt a soron következő testületi ülésen tárgyalja újra.  
 

16. Hulladéklerakó utógondozási munkáinak elvégzése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: 2010-ben megtörtént a hulladéklerakó rekultivációja, de 
az utógondozási és vizsgálati munkákat az Önkormányzatnak el kell végeztetni. Három cégtől 
kértek a munkák elvégzésére árajánlatot, a legalacsonyabb árajánlatot tevő EDiCon Kft-t 
javasolja elfogadni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
hulladéklerakó utógondozási munkáiról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 
igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

274/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bugyi 
közigazgatási területén lévő nem veszélyes hulladéklerakó 
telep 2019 évi rekultivációja utógondozási, monitoring 
feladatainak ellátására 

• Kiszállás, talajvíz mintavételezés (3 db monitoring kút)  

• Depónia gázkutak vizsgálata 

• utógondozási jelentés elkészítése 

• Vízjogi jelentés 

megbízza az  EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 
(1122 Budapest, Határőr út 39.. asz: 10519224-2-43) céget az 
árajánlatban szereplő 350.000,-Ft+Áfa  megbízási díjért a 
feladatot elvégezze.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja.  
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 
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17. Buszvárók létesítése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A bizottsági ülést követően az a véleménye, hogy a 
buszvárók c. napirend tárgyalásához rosszul állt a bizottság. Segítséget szeretne kérni Nagy 
Zsolttól, mert úgy érzi, hogy a bizottság elvetette a tervezetet az ülés napirendjéről.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Kedden hosszasan beszélt Tot Kristóf tervezővel és elemezték 
a helyzetet. A tervezett 14 db várótermet 3 db-ra vették vissza. Amennyiben a kivitelezői 
tervezés megkezdődik, a tervezésen még lehet egyszerűsíteni. Az még tartható, hogy a 
hárommillió forintot ne lépje túl a tervezői költségbecslés. Vissza kell adni a terveket a 
kivitelezőnek, hogy árazza be a várótermeket. Mivel egy átfogó Önkormányzati közlekedési 
koncepció elkészítése évekbe kerül, a várótermek elkészülésével nem tudnak éveket várni, a 
megvalósítás már teljesen eltér a tervektől. A mostani buszvárók állapota nem teszi 
lehetővé, hogy éveket várjanak, de az a véleménye, hogy a legkritikusabb helyeken lévő 
három buszvárót áraztassák be a kivitelezővel.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Egyetért a buszvárókat érintő témában és az a véleménye, hogy a 
fejlesztést ne állítsák le. A három nagy tömeget fogadó várókat vegyék előre és készíttessék 
el a kivitelei terveket.  
 
Józsa László képviselő: A jelenlegi várók esetében a fenntarthatóságot és a megépítési 
költséget kérdőjelezték meg többen.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: A jelenlegi várók a Bugyi Nagyközségért Közalapítvány 
tulajdonában vannak. 14 várót biztosan nem tudnak megépíteni a bekerülési költsége miatt, 
ezért azt is megoldásnak látná, ha a jelenlegieket felújítják. A plexi lemezből készült 
buszvárókat nem javasolja a településre.  
 
Nagy Zsolt képviselő: A terveztetett buszvárók esetében a tetőszerkezet héjazata nem 
megfelelő anyagból van, arra más megoldást kell kitalálni. A fát nem javasolja tetőnek, mert 
gyakran kell kezelni, egyébként hamar tönkremegy és arra a sorsra jut, mint a jelenlegiek.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A tervezővel folytassanak további tárgyalást és kérjenek 
árajánlatot kivitelezőtől.  
 
Szabó Gábor László képviselő: A buszmegálló munka nem fejeződik be a három váró 
megépítésével, hiszen a 14 db váróból 5 helyen nincs semmi. Javasolja, hogy kérjenek építői 
árajánlatot.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Természetesen a többit is cserélni kell és a hiányzók 
helyére is építeni fognak, ami azt jelenti, hogy nincs vége a munkának.  
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További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a tervezői szerződésről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

275/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja Tot Kristóf által a 
település buszmegállóihoz készített tervdokumentációt.  
Testület a további egyeztetést a tervezővel az ad hoc 
bizottsághoz rendeli, ezt követően az albizottság a 
Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottságnak 
tartozik beszámolóval.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

          Határidő: 2019. december 06. 
 
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja az árajánlat bekéréséről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

276/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a település 14 db 
buszmegállóinak kivitelezéséhez 3 db árajánlatot kér be. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

          Határidő: 2019. december 06. 
 
 

18. Arany János u kerékpárút terv szerzői jogának megváltása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy Mürschberger Lajos a 
GÁ-LA ’88 ügyvezetője, aki az Arany János utcai kerékpárút terveit készítette nem végez 
további munkát, de a pályázathoz az Önkormányzatnak szüksége van a tervekre, ezért az 
Önkormányzat a szerzői jogot szeretné megvásárolni. A mérnök a tervekért 650 ezer forint + 
ÁFA összeget kért, amelyet az Önkormányzat ezen szeretne megvásárolni.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
szerzői jog megváltásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  

277/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a GÁ-LA’88 Egészségügyi, Marketing és Mérnöki Iroda- t (1037 
Budapest Folyondár u. 13/b) asz: 28013479-2-41, képviseli 
Mürschberger Lajos) által elkészített   
 

• Bugyi Nagyközségben az Arany János utcai gyalog- és 
kerékpárút létesítése a Bajcsy-Zs. E. utcai-Kossuth L. utca közötti 
szakaszon L-G-191 számú engedélyes terveinek, valamint 

•  Bugyi Nagyközségben a Bajcsy-Zs. E. utcai kerékpárút létesítése 
a Dózsa Gy. utca-Arany J.  utca közötti szakaszon L-G-201 számú 
engedélyes terveinek 
valamennyi átruházható szerzői jog, határozatlan idejű korlátlan és 
kizárólagos felhasználási jogáért 650.000,-Ft+Áfa összeget fizet a GÁ-LA 
’88 Kkt.-nek.  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, hogy a fenti 
tartalommal a szerződést megkösse. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2019. december 31. 

 
19. Hirdetőtábla készíttetése 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az Önkormányzat hirdetéseinek kifüggesztéséhez kért 
árajánlatot két darab zárható hirdetőtáblára, amelyet már a bizottsági ülésen ismertetett a 
tagok felé. Elhangzott, mint felvetés, hogy ne fából legyen, hanem valamilyen kompozit 
anyagból, mert sokkal tartósabb lenne.  
 
Molnár Tibor képviselő: Ismerőse alumíniumból gyárt hasonló elemeket, csak a napokban 
nem tartózkodik Magyarországon, de megkérdezi tőle, hogy mennyibe kerülne két darab 
tábla elkészítése.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Érdeklődik Nagy Zsolt képviselőtől, hogy a hirdetőtáblát 
le lehet -e gyártani kompozit anyagból? 
 
Nagy Zsolt képviselő: Természetesen, meg lehet oldani.  
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Nagy András Gábor polgármester javasolja, hogy a januári soron következő ülésen 
döntsenek, addig kérjenek árajánlatot több típusú anyagból (fa, alumínium, kompozit) 
készült hirdetőtáblára.   
 

20. KDV Társulási Megállapodás elfogadása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az Önkormányzat kilépett a KDV Társulásból, de amikor a 
döntést hozták, akkor még tagja volt, ezért a módosító határozatokat még el kell fogadni a 
Testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
megállapodás módosításáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 9 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

278/2019. (11.21.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 
 
I. 

1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a 2018. szeptember 30. nappal történt kilépés miatt 
Dömsöd térség megnevezés alatt szereplő Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, 
Szigetcsép Község Önkormányzata, Szigetszentmárton Község Önkormányzata, 
Szigetújfalu Község Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata. 

2.  A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt Dömsöd 
térség megnevezés alatt szereplő Bugyi Nagyközség Önkormányzata, Kiskunlacháza 
Nagyközség Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza Község 
Önkormányzata, Tass Község Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül 2019. szeptember 30. nappal történő kilépés miatt 
Dunaújváros térség megnevezés alatt szereplő Apostag Község Önkormányzata, 
Dunaegyháza Község Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, 
Dunavecse Város Önkormányzata, Kunpeszér Község Önkormányzata, 
Szalkszentmárton Község Önkormányzata, 

4. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét tartalmazó 
felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés.  

5. A Társulási Megállapodás jelen módosítása valamennyi tagönkormányzat képviselő-
testülete elfogadó határozathozatalát követően, az időrendben legutolsó határozat 
időpontját követő nappal lép hatályba az 6. pontban foglalt kivétellel. 
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6. Amennyiben valamennyi tagönkormányzat képviselő-testülete jelen módosítást 2019. 
szeptember 30. nap előtt elfogadja, úgy a Társulási Megállapodás jelen módosításának 
2. és 3. és 4. pontja 2019. október 1. nappal lép hatályba. 
II. 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Felelős: Nagy András Gábor alpolgármester 
Határidő: azonnal 

22. Egyebek 
- Képviselők képzése 

 
Nagy András Gábor polgármester: Ismerteti a Képviselőkkel, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivataltól megérkezett a tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők képzésével 
kapcsolatban. A pontos részletekről még ezt követően fog információ érkezni. 

 
Képviselők a képzéssel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vették.  

 
- Kegyeleti hely 

 
Józsa László képviselő: Nem tudja mi a szabályozása annak, vagy van-e arra bármiféle 
szabályozás, amikor a közúton halálos baleset történik és a közeli hozzátartozók közterületen 
emlék helyet alakítanak ki. Ez történt a településen is annak a fiatal lánynak az emléklére, aki 
a Sportcsarnokban dolgozott, de egy közúti balesetben elhunyt. Emlék, illetve kegyeleti 
helyet bárhol ki lehet alakítani?  
 
Csizmadi László alpolgármester: Volt már erre példa, de tapasztalható, hogy egy ideig 
emlékhely, majd az idő múlásával már ritkul a látogatottság, vagy teljesen abbahagy. 
 
Szabó Gábor László képviselő: Az említett esetre annyit reagál, hogy a Sportegyesülettől 
megkeresték és kérték a segítségét, hova lehet emlékfát ültetni a Sportcsarnok közelében 
Szilvia emlékére. 
Elővették a korábbi Sportcsarnok park terveit és megnézték a tervezett fákat és ennek 
ismeretében vásárolták meg, majd ültették a tervezett helyre a növényt.  
 
Józsa László képviselő: Megköszöni a tájékoztatást, majd elmondta, hogy az információ 
ismeretében elfogadja a faültetést. 
 
További napirend az ülés keretében nincs, a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést, az ülést bezárta.  

 
Kmf. 

 
  Nagy András Gábor                                                           dr.  Szatmári Attila 

                      polgármester                                                                           jegyző 


