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

2022. április 27-i rendkívüli testületi ülésén 
 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Gyurászik László, Bálintné Balogh Mária, Molnár Tibor, Nagy Zsolt, Szabó 
Gábor László- 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 kívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 7 
fő jelen van. Józsa László és Rácz Zsolt képviselők jelezték távolmaradásukat az ülésről.  
 
A 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 elfogadást és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
1. A Hungast Vital Kft. megkeresésévek kapcsolatos döntés meghozatala  

  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napirend tárgyalása 
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1. A Hungast Vital Kft. megkeresésével kapcsolatos döntés meghozatala  
                       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Egy téma és két levél kapcsolódik hozzá, amelyről 
tájékoztatva lettek a Tisztelt Képviselők. A Hungast Vital Kft. 10%-os áremelkedést jelentett 
be a Csemete Bölcsőde kivételével. Ezzel együtt már ebben az évben 25,4%-os lesz az 
áremelkedés, mely a vészhelyzetre tekintettel a lakosság felé nem érvényesíthető az 
áremelkedés. Normatívában valamennyi összeget visszakap az Önkormányzat, de jelentős 
részét viselni kell.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy a Bölcsőde esetében miért jelentősebb az 
áremelkedés? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Azért, mert a Bölcsőde nem év elejétől üzemel, csak 
május hónaptól, ezért itt még nem volt régi ár. Látható, hogy szerepel az anyagban egy 
alapár emelkedés, valamint egy rendkívüli áremelkedés. Összehasonlítva ugyanaz lesz az 
áremelkedés.   
 
Szabó Gábor László képviselő: Érdeklődik, mi történik akkor, ha a Testület nem fogadja el az 
áremelkedést?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Akkor sajnos leáll az étkeztetés, mert olyan ütemben 
nőnek az árak, hogy ellehetetlenül szolgáltatás.  
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint érdemes lenne átgondolni, hogy az 
Önkormányzat esetleg egy saját konyhát üzemeltessen.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Szerinte meg kellene vizsgálni, hogy mekkora az a méret, 
amely alatt nem érdemes konyhát üzemeltetni.  
 
Molnár Tibor képviselő: Véleménye szerint saját tapasztalata alapján, ne üzemeltessen az 
Önkormányzat saját konyhát, sok gondot és problémát hordoz magában.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

                                                                        72/2022. (IV.27.) sz. K.t. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde fenntartója úgy 
dönt, hogy az intézmény és a Hungast Vitál Kft(1185 Budapest 
Fehérvári út 85., Asz. 10798274-2-44) gyermekétkeztetésre 
2021. március 31-én megkötött szolgáltatási szerződés 6.1 
pontjában foglalt díjtáblázatot az alábbiak szerint módosítja: 
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Felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a 

szerződésmódosítást aláírja. 

 

Határidő:  2022. április 30. 
Felelős: Tóth Veronika intézményvezető                  

Török Anita pénzügyi vezető 

 
 

 
Nagy András Gábor polgármester: A Bölcsőde étkeztetésben nincs tapasztalat, szerződés 
szerint érvényesíthető áremelkedés 11,56% 2022. május 01-től, a rendkívüli áremelkedés 
pedig 8,99%. Ennek az az oka, hogy később indult a szolgáltatás.  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik, hogy ha az év folyamán történik még áremelés, akkor az 
sem terhelhető a lakosság felé?  Ne az Önkormányzat viselje ezeket a költségeket, hosszú 
távon ez nem működhet így. 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: A veszélyhelyzet idejére szól az intézkedés, hogy nem terhelhető 
tovább a lakosságra a költség, amely jelen pillanatban 2022. július 01. Ezt követően már 
hárítható a költség egy része a lakosság felé.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó második határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

                                          73/2022. (IV.27.) sz. K.t. határozat 
 

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



 5 

 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert és Török Anita pénzügyi vezetőt az üzemeltetési 
szerződésmódosítás aláírására.  

  
 

Határidő:  2022. április 30. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester                  

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli testületi ülésen 
a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
Nagy András Gábor     Dr. Szatmári Attila 
polgármester         jegyző 


