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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2020. augusztus 06-i rendkívüli testületi ülésén 

 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Gyurászik László, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy Zsolt, Szabó Gábor László- 
képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr Szatmári Attila jegyző 
              Szívósné Nagy Szilvia igazgatási irodavezető  
                        Török Anita pénzügyi irodavezető  

 
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 6 
fő jelen van. Bálintné Balogh Mária, Molnár Tibor 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 6 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 

 
 

1. Gazdálkodók kérelmének ismételt tárgyalása mezőőri szolgálat ügyében  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
2. Duna-Dráva Cement Kft. HÉSZ módosítási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
3. Telekösszevonás – Soguk Nurcan – költség átvállalása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
4. Döntéshozatal Dr. Végh László praxisának átadásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Gazdálkodók kérelmének ismételt tárgyalása 
 mezőőri szolgálat ügyében 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Az előző ülésen arról döntöttek, hogy az összes mezőőri 
költségekből vonják le az állami támogatás összegét, majd a fennmaradó összeg 50-50 %-át 
az Önkormányzat és a gazdák fizetik meg. Erről szól a határozat, de a rendeletben dönteni 
kell arról, hogy a szántó és legelő művelés ágak esetében mekkora mértéke legyen a díjnak. 
Mindkét esetben javasolja a magasabb összeget elfogadni.  
 
dr. Szatmári Attila jegyző: A díjak elfogadását követően még a programmódosításit is el kell 
végeztetni, a díjkivetés csak szeptembertől tervezhető, de azt tudni kell, hogy az elfogadott 
összeggel is magasabb lesz a gazdák felé a díjazás, mint a tavalyi éveben, továbbá eltörlésre 
került a 10 hektárnál nagyobb területre a kedvezmény.  
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a mezőőri szolgálatról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az 
alábbi határozatot hozta: 
 

87/2020. (08.06.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdálkodók 2020. február 27. napján kelt beadvány ismételten 
megvitatták és az az alábbi javaslatot teszi a beadványozók felé: 
a) a mezőri szolgálat működtetését továbbra is fent kívánja 
tartani  
b) a mezőőri járulék megállapítás szempontjaira javasolja azt ez 
elvet követni, hogy a mezőőri szolgálat a mindenkori 
fenntartásának állami támogatáson felüli kiadásának költségét a 
földhasználók a mezőőri járulék befizetésével és az 
önkormányzat 50-50%-ban biztosítsa.   
c) az önkormányzat minden év november 30-áig a felülvizsgálja 
a mezőőri járulék összegét 

• mezőőri feladatra vonatkozó támogatási összeg, 
• az infláció változásának  

figyelembevételével. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a mezőőri szolgálatról szóló rendelet-
tervezetet, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott az alábbiak szerint: 
 



 4 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta 

a 15/2020. (VIII.10.) sz. önkormányzati rendeletét a mezei 

őrszolgálatról szóló 13/2019. (XI.25.) számú önkormányzati 

rendelet módosítására 

 
 

2. Duna-Dráva Cement Kft. HÉSZ módosítási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az olvasható a kérelemben, hogy a korábbi HÉSZ 
módosítási kérelemből kimaradt egy-két helyrajzi szám, ahhoz kérnek további terület 
átsorolást. A bányabővítést az Alsónémedihez közelebbi területen szeretnék végezni, 
amelyhez tavaly a Testület támogatta a Kft. kérelmét.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ módosításról 
szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodási szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2020. (08.06.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség településrendezési terv 
módosítására vonatkozó 01554/6-12, 01560/14-19 hrsz-ú 
Má (mezőgazdasági övezet) területek 

 
Különleges terület- Bányaterület (Kb) övezetbe 

történő átsorolását 
 

támogatja. 
 

2) Tervmódosítás elkészítésével kapcsolatosan felmerülő 
valamennyi költségeket a vállalkozónak kell vállalnia. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 

3. Telekösszevonás – Soguk Nurcan – költség átvállalása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
Nagy András Gábor polgármester: Megtörtént a tulajdonos részére a telekösszevonás, 
aminek költségét vállalta az Önkormányzat, de a kifizetés ideje most érkezett el.  
 
Józsa László képviselő: A kisköz lett az ingatlantulajdonosé? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen, jövő év július 01-től kapja meg, amikor átadásra 
kerül az Irinyi utca.  
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dr. Szatmári Attila jegyző: Jogilag végbemegy az összevonás, de addig nem rakhat kerítést, 
amíg az Irinyi utca átadása nem történik meg.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a költségek 
vállalásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2020. (08.06.) sz. K.t. határozat: 
 
1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 1076 és a 1077/2 hrsz-ú 
ingatlanok a mellékelt változási vázrajz elkészítésével és a 
hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségeket 
vállalja. 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, 
hogy az 1) pontban leírt feladatok végrehajtásával 
összefüggő okiratokat aláírja. 
 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 

4. Döntéshozatal Dr. Végh László praxisának átadásáról 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 
Nagy András Gábor polgármester: Még februárban megkereste dr. Végh László, hogy a 
háziorvosi teendőit egyészségügyi állapota miatt nem tudja folytatni az 1. sz. orvosi 
körzetben, ezért a praxisjogát átadja dr. Czeiner Szilvia részére, aki már március óta 
helyettesítéssel látja el az orvosi teendőket, viszont október 01-től már véglegesen is Bugyi 
településen fog praktizálni.  
Kérte, hogy a doktornő mutatkozzon be mind a Testületnek, mind a lakosság felé.  
dr. Végh László pedig a rendelőt havi 300.000.- Ft-ért adja bérbe az Önkormányzatnak 2021. 
június 30-ig. Ezt követően meg kell oldani az orvosi rendelő kérdését. Már tervezővel is 
beszélt, egyelőre várják pályázat kiírását orvosi rendelőre. Vásárolni kell még számítógépet a 
rendelőbe, továbbá felmerül még néhány költség kérdése, mint a rendelő rezsi- és a 
gyógyszerköltségek.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Ki fogja takarítani az épületet? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Minden marad a régiben, a 300.000.- Ft tartalmaz 
mindent.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a praxisjogról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
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90/2020. (08.06.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy az 1. számú háziorvosi vegyes körzet 
háziorvosi feladatainak ellátását a praxisjogot megszerezni 
szándékozó Dr. Czeiner Szilvia háziorvos személyes 
közreműködésével kívánja biztosítani 2020. november 01. 
napjától.  
2) Az 1.) pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Dr. Czeiner Szilvia háziorvossal a háziorvos 
praxisjogát engedélyező határozat véglegessé válását követően 
az 1. számú háziorvosi vegyes körzet működtetésére vonatkozó 
feladat-ellátásra szerződést az 1. számú melléklet szerinti 
előszerződés alapján megkösse.  
Határidő: a praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válását 
követően azonnal  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
               Török Anita pénzügyi vezető 
          Dr Szatmári Attila jegyző    

 
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 


