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JEGYZŐKÖNYV  
Mely készült 2022. május 12-i köz meghallgatásán 

Bugyi községben 
 
 
Nagy András Gábor polgármester köszönti a köz meghallgatáson megjelenteket.  A 
közmeghallgatásnak éppen úgy, mint a testületi ülésnek határozatképesnek kell lennie, 
melyet megállapít, mivel a Képviselők 9 tagjából 6 fő jelen van. 
 
 
Jelen vannak: Nagy András Gábor polgármester 

Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Szabó Gábor László, 
Rácz Zsolt képviselők  

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr Szatmári Attila – jegyző 
                                                               Török Anita – pénzügyi vezető 
                                                               Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
                                         
Lakosság részéről: kb. 12 fő. 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a Közmeghallgatáson megjelent képviselőket, 
érdeklődő lakosokat.  
Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 6 fő jelen van.  
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
. 
 

1. Tájékoztató az önkormányzati munkájáról  
 

2. Tájékoztató a megvalósult és a folyamatban lévő, valamint a várható fejlesztésekről, 
beruházásokról, pályázatokról  
 

3. Tájékoztató a COVID helyzet és az ukrán háború kezeléséről  
 

4. Lakossági kérdések, észrevételek  
 

A Képviselő-testület a napirendeket 6 igen szavazattal elfogadta. 
 
Nagy András Gábor polgármester: Beszámolt az elmúlt időszakról: 
 
1.Tájékoztató az önkormányzat munkájáról 
2. Tájékoztató a megvalósult, a folyamatban lévő és a várható fejlesztésekről,               
     beruházásokról, pályázatokról 
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A 2019-es választások óta eltelt időszakot szeretné bemutatni: 
- A 2019. évi választások után stabil pénzügyi állapotot vettünk át és továbbra is 

stabil a gazdasági helyzet. 
- Az új képviselő-testület és az új bizottságok összeálltak és felesküdtek. Egy tag 

cserélődött saját szándékából a gazdasági bizottságban. Nagyszegi Kálmán helyett 
Dr. Kas Zoltán lesz a külsős bizottsági tag.  

- Rendszeres volt a konzultáció a testületen belül a Covid ideje alatt. Minden 
képviselő tudott a beruházásokról. 

- 2020-2021-2022. évi Gazdasági fejlesztési koncepció: 
- Az előzőleg elkezdett beruházások folytatása megtörtént. 
- Mindenkit tájékoztatunk az Önkormányzat elképzeléseiről, terveiről, az újságban 

honlapon, egyéb elektronikus felületen keresztül. 
- Projektek, megvalósult, lezárt beruházások: 
- Külterületi út építése: Többes megoldás volt a célunk, a mezőgazdasági, 

településeket összekötő, indokolatlan porszennyezést megszűntető út megéípítésével.  
Nagyságrendileg a beruházás 127 millió Ft-ba került.  

- Erzsébet királyné utca és Ady Endre utcai útfelújítás kb. 72 millió Ft-ba került.  
- Új Bölcsőde építés beruházás: A Bölcsőde építési projekt igényfelméréssel 

kezdődött, melyet követett a terveztetés, majd a pályázatbenyújtás és a 
közbeszerzés. 2019-ben elkezdődött a beruházás, sajnálattal a kivitelező 
személyében változás történt.  A Bölcsőde beruházás kb. 520 millió forint.  

- Kerékpárutat építettünk a Kossuth Lajos u. és a temető között, a kerékpárút 
beruházás kb. 185 millió Ft-ba került.  

- Szaletlit, foglalkoztatót építettünk a Tájház udvarán, mely közel 24 millió forintos 
beruházás volt.  

- Borzasi kápolna átépítése, felújítása: Ez a projekt az első konzorciumban készült 
beruházás volt a Felső Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület területén. 
Munkatársaink ezt az akadályt is hiba nélkül megoldották. Közel 44 millió Ft-ba 
került. A költségeket megosztottuk Dabas és Bugyi között. Már megérkezett a 
támogatótól a támogatási összeg.   

- A Beleznay János Református Iskola kerítésének építését az Önkormányzat 
fizette.  

- Megvalósulásra váró beruházások: Az Elkerülő út- minket érintő, de nem az 
Önkormányzat beruházása és nem tud beleszólni. Az elkerülő út kiviteli terveit a 
Pannon Way Kft. készíti. A bírálati terv júliusra, a kiviteli tervek 2023. májusra 
készülnek el.  

- Szennyvíztelep- Ürbő- Felsővány szennyvízének összegyűjtése: A próbaüzem 
2022. március 2-án megkezdődött, mely július végén befejeződik. Amikor 
beérkezik a kombinált csatornamosó és szállítógép, akkor lehet a 
kültelepüléseken élőknek rákötni a rendszerre.  

- Saját beruházások: Sport utca Sportcsarnok felöli sarok kibővítése, mivel 
nagyobbak a személyautók, így nagyobb kanyar építése vált szükségessé. 
Kerékpársáv építése a Szőlő utcától a Teleki utcáig: A DAKÖV Kft.- re várunk, 
mert szennyvízvezeték rendszer megépítését rendeltük meg Tőlük a Nefelejcs 
utcai kertvégek ellátására.  

- Pályázati keretből megvalósítandó beruházások:  
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- Óvoda bővítés: Egy csoportszoba plusz kiszolgálóterek építése vált szükségessé a 
Lakótelepi Óvodában. Így 180 négyzetméterrel lesz nagyobb az óvoda és 25 
gyerekkel többet tudnak fogadni.  

- Kerékpárút építés: Ennél a projektnél az volt a cél, hogy a Hunland Kft.-ig ki 
lehessen jutni kerékpárral.  

- Az Új utcától az OBO Kft-ig vezető út felújítása: A pályázat része két okoszebra, 
egy sebességmérő készülék és egy elektromos kerékpártöltő kiépítése. Már 
megérkezett a 280 millió Ft-os támogatás.  

- Ipari park kialakítása a Sári út mellett: Az Ipari Park kialakítására kiírt pályázatot 
2022. május 16-ig kell benyújtani. Ezzel próbál az Önkormányzat a 
vállalkozásoknak a településen kívül helyet biztosítani. Fontos szempont a 
konfliktusmentes lakókörnyezet és megfelelő vállalkozási hely kiépítése.  

- Irinyi József utca építése: Az Irinyi utca, a Kossuth Lajos utcát és az Erzsébet 
királyné utcát köti majd össze. A pályázat már benyújtásra került. A tervek készen 
állnak, még a gáztervet szükséges megcsináltatni.  

- Orvosi rendelő építése a leendő Irinyi József utca mellett: A kiviteli tervek 
készülnek, a pályázat már benyújtásra került. Dr. Kas Zoltán háziorvos sokat 
segített az Önkormányzat részére a tervezésben.  

- Tervezett beruházások, melyek csak papíron szerepelnek: Kerékpárút építése a 
Teleki utcától a Borzasi kápolnáig, kerékpárút építése a Templom utcától az Ürbői 
utca végéig.  

- Telekértékesítés: Az összesen 141 db telekből 41-et már értékesített az 
Önkormányzat. Elsődleges cél a fiatalok helyben tartása, letelepedni szándékozok 
közvetlen kiszolgálása az összközműves telek biztosításával. A következő cél a 
helyi vállalkozások, intézmények munkaerőmegtartó képességének biztosítása 
építési telekkel. Természetesen jelentkeznek vállalkozók, akik eladásra 
építenének házakat. Nem akadályozza az Önkormányzat őket, de prioritást 
élveznek a magán építkezők.  

- Intézményeink: A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde májusban már egy éves 
működésen van túl. Minden intézmény a törvényeknek megfelelően működik. A 
COVID járvány ideje alatt is működött a Hivatal, természetesen a higiéniai 
előírások betartásával. Senkit sem bocsátottunk el, intézményein keresztül 
mindenkit segített az Önkormányzat, itt a TEFÜSZ munkája is értendő, melyet a 
COVID járvány idején végeztek- köszönet érte. Az intézmények felkészültek az 
Ukrán háborús helyzet kezelésére, esetlegesen menekültek fogadására, 
kijelölésre került befogadóhely 1-2 intézményben. Szerencsére eddig még nem 
volt rá szükség.   

- Hulladékszállítás: Törvény szerint kiléptünk a KDV hulladékgazdálkodási 
szervezetből, beléptünk a DTKH hulladékgazdálkodási szervezetbe. Továbbra is az 
NHKV-nak fizet az Önkormányzat, de a DTKH szállítja el a hulladékot. Sajnos egyre 
több a szállítási nehézség és a panasz a lakosság részéről. Mivel a hulladékszállítás 
önkormányzati feladat, így több irányba elkezdődött a keresgélés. Egyéb hulladék 
(veszélyes hulladék) is begyűjtésre kerül kampányszerűen. Ez a hulladékszállítás 
elég sokba kerül, de az eredeti elképzelés teljesen beérett, mert látszik, hogy nagy 
teher kerül le a lakosság válláról.   

- Faluszépítés: A Közterületek folyamatos szépítése, ápolása, a növénytelepítés, a 
fásítás fontos feladat.  
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- Támogatott polgári és nem polgári szervezetek: A következő szervezetek 
működéséhez nyújt támogatást az Önkormányzat: Bugyi SE, Bugyi SE 
Sportcsarnok, Bugyi SE túraszakosztály támogatás, GYURO-TEAM SE, Caritas’ 97 
Bt, Gyermek táboroztatásához támogatás, Értetek Veletek Alapítvány- sajnos az 
Alapítvány működése lehetetlenné vált, mert a vezetőjük megbetegedett-, 
Étkezési költség támogatás, Bugyelláris Egyesület – Tájház, Bugyelláris Egyesület- 
Krumplifesztivál, Dabas és Környéke Mentőorvosi-Mentőtiszti Kocsi Nonprofit Kft. 
egyszeri támogatása, Bocskai Református Iskola kisbusz működése, Peter Cerny 
Alapítvány, Révfülöpi tábor, Pest Megyei Rendőrkapitányság- Kocsis Ferenc és 
Tóth András üzemanyag költség támogatás, Ócsai Rendőrörs, Délegyházi 
Önkéntes Tűzoltóság, Ócsai Önkéntes Tűzoltóság, Koi Kyokosan Karate Klub, 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bursa Hungarica, Rákóczi Szövetség, Dabas és 
Térsége Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete, Bugyi Nagyközségi Közalapítvány, 
Reménysugár Alapítvány.  

 
A beszámoló után a Polgármester úr szavazásra bocsátja az 1. és 2. napirendi pontot, 
melyet a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott.  
 
3.Tájékoztató a COVID helyzet és az Ukrán helyzet kezeléséről 
 
Intézményeink: A Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde májusban már egy éves működésen 
van túl. Minden intézmény a törvényeknek megfelelően működik. A COVID járvány ideje 
alatt is működött a Hivatal, természetesen a higiéniai előírások betartásával. Senkit sem 
bocsátottunk el, intézményein keresztül mindenkit segített az Önkormányzat, itt a TEFÜSZ 
munkája is értendő, melyet a COVID járvány idején végeztek- köszönet érte. Köszönet az 
orvosok, egészségügyi dolgozók, intézményvezetők munkájáért.  
 
 Az intézmények felkészültek az Ukrán háborús helyzet kezelésére, esetlegesen menekültek 
fogadására, kijelölésre került befogadóhely a Tájházban és az Értetek Veletek épületében. 
Szerencsére eddig még nem volt rá szükség.  Társadalmi munkával is próbált segíteni 
rajtuk az Önkormányzat. A Katolikus Caritas munkájának segítésére utazott el az 
önkormányzat buszával 9 fő Barabásra és ott raktározási munkát végzett.  
Nagy Zsolt képviselő buszával szállított ErősPusztára 8 főt és Ők segítették a Katolikus 
Caritas munkáját. 
 
A tájékoztató után a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 3. napirendi pontot, melyet 
Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott.   
 

1. Lakossági kérdések, észrevételek  
 
A Polgármester úr a beszámolója után kéri a megjelenteket, tegyék meg hozzászólásaikat.  
 
Gallai Mihályné lakos: Véleménye szerint sajnos tönkre mennek a lakóházak, mire elkészül 
az elkerülő út. Aggódik, hogy mi történik az épületekkel, illetve a lakosok egészségével. A 
Temető állapota szerinte minősíthetetlen, a földutakon fennakadnak az autók, az aszfaltos út 
pedig teljesen feltöredezett. A szemétszállítással is gondja van, illetve a lakosságnak is, kevés 
a szeméttároló, többet kellene kihelyezni a településre, mert eldobált sörös dobozok és 
italos üvegek hevernek sok helyen. Érdeklődik, hogy miért került leszerelésre a pénzfelvevő 
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automata a Teleki utca végén, szerinte kevés egy ATM a községben. Felvetette, hogy a Teleki 
u. és a Szabadság u. sarkán esőzéskor áll a víz, jó lenne szikkasztásos módszerrel megoldani 
ezt a problémát.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az ATM-et üzemeltető cég megkereste az 
Önkormányzatot, hogy le kell szerelni az automatát, mert elöregedett, egyben kértek 
támogatást az új ATM kihelyezéséhez. A terület bérleti díját is felemelte a tulajdonos.  
A Polgármester úr az elkerülő úttal kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy a tervek 
készítése folyamatban van. A bírálati terv júliusra, a kiviteli terv 2023. májusra készül el. Az 
elkerülő út építése az Önkormányzatot érintő, de nem beruházása, sajnos nem 
befolyásolható.  
 
Gallai Krisztina lakos: Érdeklődik, ki fog a lakosságnak kártérítést fizetni a megrepedezett, 
tönkrement házaik után.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Tájékoztatja, hogy az Elkerülő út építése kiemelt állami beruházás, az 
Önkormányzat nem szólhat bele. A törvényt be kell tartani.  
 
Gallai Krisztina lakos: Véleménye szerint a község lakosságában nincs akarat, érdektelenek 
az emberek, mely abból is látszik, milyen kevesen jöttek el a közmeghallgatásra is. Segítséget 
szeretne kérni a Polgármesteri Hivataltól a kárfelméréshez és ahhoz, hogyan kezdjenek 
hozzá.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Javasolja, hogy kapja feladatként a Képviselő-testület a  
Bugyi település tehergépjármű forgalommal érintett utak melletti ingatlantulajdonosok 
részére a házakban keletkezett sérülések állapotfelmérés elkészíttetésében nyújtson 
segítséget. 
 
A Polgármester úr szavazásra bocsátja a javaslatot és megállapítja, hogy azt a Képviselő-
testület 6 igen szavazattal elfogadott.   
 
A temetőben lévő utak állapotával kapcsolatban tájékoztatja a jelen lévőket, hogy már 
megkötötték a szerződést a vállalkozóval az utak felújítására.  
 
Gallai Krisztina lakos: Érdeklődik, hogy beszerezhető-e a Polgármesteri Hivatalban 
zöldhulladékos zsák? 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Polgármesteri Hivatalban sajnos már nem lehet 
zöldhulladékos zsákhoz jutni, mert a DTKH nem biztosítja ezt a lehetőséget.  
 
Gallai Krisztina lakos: Ismeretei szerint az Ürbői úton kerékpárút épül, és ezzel kapcsolatban 
érdekelné, hogy a Templom u. és Ürbői u. találkozásánál lévő kanyarban elférnek-e egymás 
mellett az autók?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az említett kanyarban körforgalom került megtervezésre. 
Mindenkinek nyűg és kellemetlen ez a nagy forgalom miatti állapot. Ígéretet tesz arra, hogy 
az itt elhangzott felvetéseket továbbítja az Országgyűlési Képviselő Úr felé.  
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Gallai Mihályné lakos: Felveti, hogy a temetőben kint van az egyirányú forgalmat jelző tábla, 
pedig a hátsó nagykapu mindig zárva van (kivéve Halottak napján), tehát lehetetlen az 
egyirányú közlekedés.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A felvetést tolmácsolja a temető üzemeltetést végző 
vállalkozó – Szomorúfűz Bt. – felé.  
 
 
További kérdés, vélemény a lakosság részéről nincs.  
 
A Polgármester megköszöni a lakosság megjelenését, a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

Kmf. 
 

 
                      Nagy András Gábor                                                   dr. Szatmári Attila 
                                polgármester                                                      jegyző 
 
 


