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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2020. szeptember 25-i rendkívüli testületi ülésén 

 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Józsa László, Molnár Tibor, Nagy Zsolt, Szabó Gábor 
László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila – jegyző 

Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető            
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 8 
fő jelen van. Rácz Zsolt jelezte távolmaradását.  
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
 
Szabó Gábor László képviselő a piac területe körül közösségi faültetésről szeretne 
tájékozódni. Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 

 
1. Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítványba kuratóriumi tag delegálása  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Bugyi kerékpárút beruházás vállalkozási szerződésének módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Bugyelláris Egyesület finanszírozási kérelme  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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Napirend tárgyalása 
 
 

1. Dabas és Környéke Üdülőtábor Közalapítványba  
kuratóriumi tag delegálása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az üdülőtábor kuratóriumába szükséges egy tagot 
delegálni, ezért azt gondolta, hogy Jelenik Mária – aki eddig is segítette a munkát, ezután 
pénzügyi szakemberként képviselné Bugyi és Dabas településeket. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a tag delegálásról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 

116/2020. (09.25.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a Dabas és Környéke Üdülőtábor 
Közalapítvány kuratóriumába 
 

Jelenik Mária-t delegálja. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.   
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 
 

2. Bugyi kerékpárút beruházás vállalkozási szerződésének módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A költségek növekedése miatt érdemes és szükséges 
növelni a beruházás keretét. Ha megnézik, jól halad a kerékpárút építése, műszaki módosítás 
már történt, ami olvasható is az előterjesztésben, most ehhez kell igazítani az engedélyeket. 
Az árokba rakott szikkasztókat hogyan lehet tisztítani? 5-10 év múlva olyan állapotba 
lesznek, hogy nem nyelik el a vizet, akkor a szakmunkásoknak fogják tisztítani.  
 
Molnár Tibor képviselő: Mennyi kutat fognak letenni?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Az eredeti tervek szerint a Bajcsy utcába 24 volt tervezve, 
az Arany János utcába 37, de mivel az árok is szikkasztani fog, a szikkasztók számát 
csökkentették 18, illetve 24 db-ra.  
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További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra a bocsátja szerződés 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2020. (09.25.) sz. K.t. határozat: 
 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselőtestülete úgy dönt, hogy Gerulus Kft. Bugyi Arany J. 
utca-Bajcsy Zs. utca gyalog-, és kerékpárút kivitelezése során az 
Arany János utcában lévő 20 kV-os elektromos légvezeték 
földkábeles kiváltásának és a 0,4 kV-os légvezeték 
oszlopáthelyezés kivitelezési munkáinak 18.749.000,-Ft+Áfa  

ajánlatát, mint a műszaki dokumentációban meghatározottnál 
magasabb műszaki tartalmat elfogadja.   
 
2.  Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gerulus Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft-vel (2337 Délegyháza 061/36 hrsz) a 2019. július 
24-én megkötött vállalkozási szerződést az ) pontban foglalt 
műszaki tartalommal és összeggel a vállalkozási szerződés 
összegét 144.747.000,- Ft + ÁFA összegre módosítsa és erről a 
szerződés módosítást aláírja. 
 
Határidő: 15 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 
 

3. Bugyelláris Egyesület finanszírozási kérelme 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Egyszer már megszavazta a Testület a többletköltséget a 
Bugyelláris Egyesület által működtetett Tájház udvarán Szaletliépítésre. A megnyert összeg 
kiegészítésével vissza nem térítendő támogatásként a tervezői becslések alapján az egyéb 
költségekkel együtt 25.894.975 Ft-ba kerül, ezért 6 millió forinttal több összegre van 
szüksége az Egyesületnek.  
 
Molnár Tibor képviselő: Mit takar a Tájház esetében a rendezvényszervezés? 
 
Szivósné Nagy Szilvia igazgatási csoportvezető: Projektzáró rendezvényt kell tartani, amely 
egy ünnepélyes átadást jelent, ennek költségét takarja az előterjesztés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az egyesület 
finanszírozásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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118/2020. (09.25.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Bugyelláris Hagyomány- és Értékőrző 
Egyesület részére VP6-19.2.1-33-3-17 kódszámú felhívásra 
benyújtott, 1916081899 azonosító számú „Közösségi tér 
építése néphagyományok ápolására” című projekt 
megvalósításának biztosítása érdekében bruttó 5.931.822 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert a 
finanszírozási megállapodás aláírására. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2020. szeptember 30. 

 
 

4. Vagyonátadási szerződés megkötése 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Gyurászik György a korábbi egyeztetések alapján az 
ingatlanának víz-, és szennyvízcsatorna közműellátását saját költségén megterveztette és   
kivitelezői szerződés alapján elkészítette. A közmű elhelyezése miatt szükséges volt a 
megfelelő útszélesség kialakítása, így az ingatlanából 175 m2 terület leválasztásra került 
közterület céljára. A terület ingyenes önkormányzati tulajdonba átadásához és a 
közművagyon átvételéhez önkormányzati döntés szükséges. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a telekalakításról szóló 
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

119/2020. (09.25.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 825087/2020 számú határozattal 
engedélyezett E-7/2020; 617.082/2020 számon 
záradékolt változási vázrajz szerinti telekalakítás   
alapján Gyurászik György- Rákóczi u 9.  szám alatti lakos 
tulajdonát képező ingatlanból 175 m2 terület 1173/3 
hrsz-ú önkormányzati tulajdonú területbe történő 
beolvasztásához „ajándékozás” jogcímen hozzájárul. 

 Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete   az 
ajándékot köszönettel elfogadja, mellyel kapcsolatos 
okiratok aláírására felhatalmazza a Polgármestert.  
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2) Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő 1168 és a 1173/3 
hrsz-ú közterületi ingatlanon Gyurászik György 
beruházó által kiépített szennyvízelvezetés ellátó 
gerincvezeték 1.050.590,-Ft+áfa Ft értékű 
közművagyont térítésmentesen tulajdonba veszi és 
egyúttal átad a Daköv Kft részére üzemeltetésre.   

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert a közművagyon 
átvételével kapcsolatos okiratok aláírására  

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
 

Napirenden kívül 
 

Szabó Gábor képviselő: Tavasz óta dolgoznak rajta, hogy a piac területéhez – nem zavarva az 
eladókat-, fákat ültetnek, amihez már támogatóktól pénzt is kaptak. Egy kecskeméti 
beszállítótól már kaptak kedvező ajánlatot 100 db Korai Juhar fajra, amivel szeretnék körbe 
szegélyezni a piac területét.  
Szeretné egyik szombati napon „közösségi faültetés” címmel a fákat kiültetni. Van-e erre 
lehetőség ebben az időszakban? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Kint a szabadban megengedett a közösségi program, 
mivel nagy területen lesznek, megoldott a távolság betartása.  
 
Nagy Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a további beruházást nem fogják zavarni az oda 
ültetett fák? 
 
Szabó Gábor László képviselő: Nem zavarja. Amennyiben 10-20 év múlva eladják a területet, 
akkor kivágják a fákat.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soron kívüli testületi 
ülésen a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

        
Nagy András Gábor      Dr. Szatmári Attila 
   polgármester      jegyző 


