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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2019. december 18-i rendkívüli testületi ülésén 

 
Testületi ülés helye: Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Ebédlő 
 
Jelen vannak:   Nagy András Gábor polgármester  
    Csizmadi László alpolgármester 

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

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

 
NAPIREND ELŐTT 

 
Nagy András Gábor polgármester: Köszönti a soron kívüli önkormányzati testületi ülésen 
megjelenteket.  
 
A Polgármester megállapítja, hogy a testület határozatképes, 9 megválasztott tagjából 7 fő 
Képviselő jelen van. Nagy Zsolt és Rácz Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről. 
Ezt követően ismerteti a meghívóban meghirdetett napirendi pontokat, majd megkérdezi, 
hogy a napirendi pontokhoz van-e kiegészítés, illetve kéri-e valaki újabb napirend 
tárgyalását.  
A Polgármester úr megállapítja, hogy új napirendi pont tárgyalását senki nem kérte, ezért a 
soron kívüli testületi ülés napirendjét a meghívó szerint javasolja és megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal a Képviselő – Testület egyhangúlag elfogadta. 
 
 

1. Külterületi útépítés többletköltségének elfogadása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Felsőhomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
3. Előterjesztés Bugyi Polgárőr Egyesület támogatásáról  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

4. Árajánlat ismertetése Sport utca és Tájház előtti járda térkövezésére  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Külterületi útépítés többletköltségének elfogadása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor alpolgármester: További költségei merültek fel a külterületi út 
építésével kapcsolatban, amelyek között olyan költség is van, amely az Önkormányzatot 
terheli és olyan, amely a Gerulus útépítő céget. Erről egyeztettek a Gerulus Kft. vezetőjével, 
elfogadta a felmerült költségekről szóló megfizetést, mint pl. terelő táblák és szalagkorlátok 
kihelyezése, de a hulladék elszállításból eredő költségeket nem tudja vállalni, mert nem 
hulladékszállítással foglalkozó cég. Az útcsatlakozás, bozótirtás előre látható költségét a 
Gerulus Kft. fizeti.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
többletköltségről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal 
elfogadta a testület.  
 
 

307/2019. (12.18.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a külterületi útépítés kapcsán 
felmerül többletköltség 1.567.971.- Ft összegét az 
Önkormányzat kifizeti.  
 
Határidő:  2019. december 20. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 
 

2. Felsőhomokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kezességvállalási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület részére a 
működésükhöz az Önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalnia 1.479.612.- Ft összeg 
erejéig, mivel a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat is tagja. Ezt a döntést minden év végén 
meg kell hozni a Testületnek, mert a következő évben is csak így kaphat az Egyesület 
folyószámlahitelt a további működésükhöz.  
 
További kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra 
bocsátja a kezességvállalásról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
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308/2019. (12.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület 2019. december 4-i Közgyűlésén 
hozott 14/2019.12.04 sz. Közgyűlési határozatával, - mely 
szerint a TAKARÉKBANK Örkényi fiókja által nyújtott 
folyószámlahitel felvételével kívánja működteti a Felső-
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 25 000 000 Ft 
összegű hitel fedezeteként az Önkormányzat 
lakosságarányosan 1 479 612Ft, azaz, egymillió-
négyszázhetvenkilencezer-hatszáztizenkettő forint készfizető 
kezességet vállal.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

3. Előterjesztés Bugyi Polgárőr Egyesület támogatásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Polgárőr Egyesületnek 2018. éviről 140 ezer forint 
maradványa volt, amit kértek, hogy 2019 évben még felhasználhassanak. Ez az összeg 
novemberig elegendő volt, de ahhoz, hogy a 2020 évi költségvetésig elegendő legyen a 
támogatási összeg a működésükhöz, szükségük lenne 300 ezer forintra.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
támogatási összegről szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal 
elfogadta a testület. 
 

309/2019. (12.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi a Bugyi Polgárőr Egyesület (2347 Bugyi, Beleznay 
tér 1., adószám: 18515516-1-13) részére a 2019. évben 
300 000,- Ft támogatás átutalását, és egyben biztosítja a 
146 885,- Ft előző évi maradvány összegének felhasználását is.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt a támogatási 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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4. Árajánlat ismertetése Sport utca és Tájház előtti járda térkövezésére 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Szeretnék a téli időszakra rendbe tenni a Sportcsarnok 
mögötti- és a Tájház előtti járdát, mert a jelenlegi állapotában nem megfelelő a gyalogos 
közlekedéshez. Beérkezett hozzá az ajánlat, melyek olvashatóak a Portál felületén.  
Felmerül annak kérdése, hogy a sarokra nem lenne-e szükség oszlop kihelyezésére annak 
érdekében, hogy autóval ne hajtsanak fel rá.  
 
Csizmadi László alpolgármester: Nem javasolja az oszlop kihelyezését, mert szűk a Sport 
utca, a járda pedig egy éles ívben csatlakozik az úthoz, ezért balesetveszélyes lehet.  
Oszlopot inkább beljebb helyezne el.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Inkább a közepére javasol oszlopot, mert amikor meccs van a 
csarnokban ráparkolnak az autókkal a járdára. Amit még el tud képzelni, fát ültetni a 
Bukovszki ingatlan elé az út széléhez. 
 
Gyurászik László képviselő: Amikor a fa megnő, nem zavarja a közlekedést? 
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem alacsony lombkoronás fát terveznének az út mellé 
ültetni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
fenntartási költségek vállalásáról szóló határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen 
szavazattal elfogadta a testület.  
 

310/2019. (12.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tájház előtti járda építésével a Kő-Kövön Kft.-t bízza meg 
(anyag+munkadíj) 295 705.- Ft+ ÁFA összeggel. (Cím: 2370 
Dabas, Szent István tér 1. C ép. 1 em. 1., adószám: 27118423-2-
13) 

 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A másik megépítendő járda a Tájház előtt lenne, de a 
kapujáró előtti szakaszt megerősített aljzattal kéri lerakni, hogy a jövőbeni építkezéskor a 
teherautók súlya alatt ne süllyedjen meg a járda.  
 
Molnár Tibor képviselő: Mivel a járdát 1.4 méter szélesre tervezték, a kiszámolt térkőhöz 
még szükség van néhány négyzetméternyire.  
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Molnár Tibor képviselő: Természetesen ezt figyelembe fogják venni és ennek megfelelően 
fogják megépíteni. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a fenntartási költségek vállalásáról szóló 
határozati javaslatot és megállapítja, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a testület.  
 

311/2019. (12.18.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Sportcsarnok mögötti járda építésével a Kő-Kövön Kft.-t bízza 
meg (anyag+munkadíj) 737.711.- Ft+ ÁFA összeggel. (Cím: 2370 
Dabas, Szent István tér 1. C ép. 1 em. 1., adószám: 27118423-2-
13) 

 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
További napirend az ülés keretében nincs, a Polgármester úr megköszönte a soron kívüli 
ülésen a megjelenést, az ülést bezárta.  
 

Kmf. 
 

 
 

  Nagy András Gábor                                                           dr.  Szatmári Attila 
                      polgármester                                                                           jegyző 


