
 1 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2020. január 16-i soros ülésén 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Hozott határozatok: 1/2019.(01.16.)-től 
                                      11/2019.(01.16.)-ig 
Hozott rendeletek: 1/2020. (I.20.)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

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

2020. január 16-i soros ülésén 
 

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

Csizmadi László - alpolgármester,  
Bálintné Balogh Mária, Gyurászik László, Józsa László, Nagy Zsolt, Rácz Zsolt, 
Szabó Gábor László- képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szatmári Attila - jegyző 

Török Anita – pénzügyi vezető 
              Szivósné Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
 
Lakosság részéről: dr. Facsar Imréné 
 
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soros önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott tagjából 8 
fő jelen van.   
 
A Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg.  
A Képviselők részéről nem érkezett felvetés, a Polgármester úr jelezte, hogy egy helyi lakos 
két perces felszólalást kér az ülés végén. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadást és megállapítja, 
hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a két ülés között végzett munkáról és a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné elnök) 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
    Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

3. Civil szervezetek beszámolói – Koi Kyokushin Karate Egyesület (Garajszki Ákos 
elnök) 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
    Véleményező: Kulturális Bizottság 
 



 3 

4. Civil szervezetek beszámolói – Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola Gáborné 
klubvezető) 

    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
    Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
5. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző Egyesület 

(Pintér Ildikó elnök) 
    Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

6. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team (Gyurászik László elnök) 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

7. A Napköziotthonos Óvoda 2020/2021 évi működéséhez szükséges döntések 
meghozatala  

   Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
   Véleményező: Kulturális Bizottság 
 

8. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

     Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

9. Döntéshozatal augusztus 20-i ünnepség költségeinek biztosításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

10. 2020. évi teljesítményértékelési célok meghatározása 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

11.  Ajánlatok ismertetése köztéri hirdetőtáblák készítésére 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

12. Előterjesztés Kisgyermeknevelő álláshelyre pályázat kiírása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

13. EGYEBEK 
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Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról, valamint 
 a két ülés között végzett munkáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
A Polgármester úr beszámolója a két ülés között végzett munkáról: 
 

- December 17-én szépkorút köszöntöttek Felsőványon, aki 95. születésnapját 
ünnepelte.  

- A Kazinczy iskola karácsonyi ünnepségén vettek részt, amely nagyon színvonalas 
műsor volt.  

- 18-án a DAKÖV Kft. évzáróján vettek részt az alpolgármester úrral.  
- Tárgyalást folytatott Seres Józseffel a település központjának vízelvezetésével 

kapcsolatban. 
- Az OBO Bettermann Kft. karácsonyi ünnepségére is hivatalos volt, melyen szintén 

részt vett.  
- Megbeszélés volt a MAGÁZ Kft. szolgáltatóval, akik a településen lecserélik a 

gázórákat okos gázórákra. Az ügyintézéshez a Hivatalban biztosítanak számukra egy 
irodát.  
 

Szabó Gábor László képviselő: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy eddig kb. 350 db leszerelt 
gázórát szállítottak el, ami már az 50 %-át jelenti a település gázóráinak. 
 

- 2020. január 07-én az alpolgármester úrral a Pest Megyei Kormányhivatalnál járt, 
mert összehívta a Kormányhivatal vezetője a hatóságokat a sóderbányák nyitásával 
kapcsolatban. A megbeszélésen a Duna Ipoly Nemzeti Park vezetője jelezte, hogy 
állami feladat legyen összeállítani mennyi terület kerüljön bányaterületnek. 
Az Önkormányzat legfontosabb célja az volt, hogy az elkerülő út megépítését 
szorgalmazzák a megbeszéléskor.  

- Szintén ezen a napon volt megbeszélés az Uszoda ügyében. Pavella János az 
uszodalátogatásokat követően összeállított egy anyagot, amely jó statisztikai 
adatokat tartalmaz. A megbeszélésen Somogyi Béla volt polgármester úr 
összefoglalta az uszoda ügyében az előzményeket, a jelenlegi önkormányzat részéről 
pedig elhangzottak az igények. 

- január 08-án az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban hivatali szinten 
megbeszélést tartottunk. 

- Január 09-én megbeszélés volt a Bölcsőde épületének gyengeáram szerelésével 
kapcsolatban.  

- Január 10-én Tájház projekt megbeszélés volt. Két nyertes pályázata van a Tájháznak, 
az egyik a Krumplifesztivál, a másik a Tájház udvarára egy Szaletli megépítése, amely 
építéséről kiderült, hogy köszbeszerzés köteles lesz.  

- Mészáros Ernő kollégával átnézték a Kápolna felújítását, de a tervezővel is folyamatos 
a kapcsolattartás. A projektet közösen végzik a Dabasi Polgármesteri Hivatallal és a 
Katolikus Egyházzal.  
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- Január 13-án Uszoda ügyében a minisztériumban jártak, ahol elmondták, hogy a TAO 
pénzt építésre szeretnék kérni, a terület megvásárlásra már nem kell költeni az 
Önkormányzatnak, mivel az rendelkezésre áll.  

- 13-án Kevenet konferencián vett részt térfigyelő kamerarendszer ügyében. Bugyi 
település volt az első, amelyik a dabasi rendőrségre be lett kötve. Az új 
kamerarendszer már rendszámfelismerő funkcióval fog rendelkezni, erre most kértek 
árajánlatot.  
 

Rácz Zsolt képviselő: Javasolja, hogy a Gazdasági bizottság vegye napirendjére a 
rendszerbővítést.  
 

- 15-én volt a Sportcsarnok garanciális bejárása, a garanciális hibákat nézték át, ahol 
részt vett a kivitelező és a műszaki ellenőr egyaránt. A bejárásról jegyzőkönyv is 
készült.  

- Ugyanezen a napon a Dabas tv-nél járt, ahol új műsort indítottak, amelyben 
bemutatkoznak a polgármesterek. Ezen kívül több tárgyalást is folytatott, amelyekről 
a későbbiekben számol be.  
 

Józsa László képviselő: Érdeklődik, hogy a Sportcsarnok javításnak szabtak-e meg határidőt?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen, február 29. napjáig. 
 
Józsa László képviselő: A Kápolna tervezése érint-e költséget? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Mészáros Ernő műszaki ügyintéző és a tervező le fognak 
ülni és tisztázzák az építészeti kérdéseket. Az építkezést Húsvét után kezdik és Szent Antal 
napjára szeretnék befejezni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy miért csak Bugyi Polgármesteri Hivatal műszakis 
kollégájával történik egyeztetés, Dabas Város Polgármesteri Hivatal és a Katolikus Egyház 
szakemberei miért nincsenek ott? El fogják fogadni a kész anyagot?  
 
Nagy András Gábor polgármester: Ez még csak az első lépés lesz, a finomításokat fogják 
elkezdeni. A későbbiekben ők is megkapják az anyagok és elhívja majd őket az egyeztető 
tárgyalásokra.  
 
További kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Polgármesteri beszámolót, valamint a két ülés között 
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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2. Civil szervezetek beszámolói – Bugyi Sport Egyesület (Bai Miklósné 
elnök) 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Rácz Zsolt képviselő kérése volt, hogy az Egyesület 
készítse el a pénzügyi beszámolót is a szakami beszámoló mellé. Ez nem érkezett meg. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Ebben az esetben nem tudja elfogadni a beszámolójukat. Kéri a 
pénzügyi vezetést, hogy a beszámoló beadásáig ne finanszírozzák a Bugyi Sport Egyesületet.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A többi Egyesület is szakmai beszámolót ad le, ezért most 
javasolja, hogy ezt is fogadják el, de tudatosítsák bennük, hogy ezután kéri a Testület a 
pénzügyi beszámolót is a költségvetés tárgyalásáig.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
kiegészítettbeszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 
igen szavazattal elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
2/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Bugyi Sport Egyesület 2019. évi beszámolóját azzal 
a kikötéssel fogadja el, hogy a pénzügyi beszámolót a 
költségvetés tárgyalásáig le kell adni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
3. Civil szervezetek beszámolói –– Koi Kyokushin Karate Egyesület 

(Garajszki Ákos elnök) 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
A napirend tárgyalását megelőzően Szabó Gábor László képviselő elhagyta az üléstermet, 
így a testület létszáma 7 főre változott. 
 
Nagy András Gábor polgármester: A karate egyesület elnöke nem tudott részt venni sem a 
bizottsági ülésen, sem a testületi ülésen, de a beszámolót elkészítette és megküldte az 
Önkormányzat számára. Amennyiben a Testület részéről kérdés merül fel, azt megküldik az 
elnök részére, aki írásban fog válaszolni rá.   
 
Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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3/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Koi Kyokushin Karate Egyesület 2019. évi beszámolóját 
elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
4. Civil szervezetek beszámolói - Őszi Fények Nyugdíjas Klub (Viola 

Gáborné klubvezető) 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra 
javasolja a Testület felé.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Őszi Fények Nyugdíjas Klub 2019. évi beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 
 

5. Civil szervezetek beszámolói – Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 
Egyesület (Pintér Ildikó elnök) 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A bizottsági ülésen átbeszélték a felmerülő kérdéseket és 
beszámoló részleteit.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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5/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyelláris Érték- és Hagyományőrző 
Egyesület 2019. évi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 

6. Civil szervezetek beszámolói – Gyuró Team Sport Egyesület 
 (Gyurászik László elnök) 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Megkérdezi Gyurászik László elnököt, hogy szeretné-e 
kiegészíteni a beszámolót. 
 
Gyurászik László elnök és képviselő: Nincs kiegészíteni valója, mindent leírt, amit fontosnak 
tartott.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2020. (01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a Gyuró Team Sport Egyesület 2019. évi 
beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
A szavazást követően Szabó Gábor László képviselő visszatért az ülésterembe, így a 
testület létszáma ismét 8 fő lett. 

 
7. A Napköziotthonos Óvoda 2020/2021 évi működéséhez szükséges 

döntések meghozatala 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az óvodavezető megírta javaslatát a nyári zárva tartás 
időpontjára, valamint az óvodai beíratás időpontjairól, melyet a Testület hagy jóvá.   
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Kérdés, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda működésével 
összefüggő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott, s 
az alábbi határozatot hozta: 
 

7/2020.(01.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete úgy 
határozott, hogy a Napköziotthonos Óvodába   
2020. április hó 28 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2020. április hó 29 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
2020. április hó 30 napján    8:00-tól- 16:00 óráig 
írathatja be személyesen a szülők egyike a gyermekét. A Képviselő-
testület felkéri a jegyzőt a beiratkozásról szóló fenntartói közlemény 
közzétételére. 
 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete Bugyi 
Napköziotthonos Óvoda nyári zárva-tartásának idejét 2020. 
augusztus 10 - 2020. augusztus 28. közötti időszakban határozza 
meg. 
 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
           Bodnár Sándorné óvodavezető 
Határidő:1) pont: azonnal  
                 2) pont: 2020. augusztus 28. 

 
 

8. Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzat módosítása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
     Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Nagy András Gábor polgármester: A decemberben elfogadott rendeletet kell módosítani, 
mert azóta változott a jogszabály, ami a kormányfunkciókat megváltoztatta és szükséges 
azokat átvezetni a mellékletben.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda 
működésével összefüggő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta az 1/2020. (I.20.) sz. rendeletét Bugyi Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 16/2019. (XII.18.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
 



 10 

9. Döntéshozatal augusztus 20-i ünnepség költségeinek 
biztosításáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Nagy András Gábor polgármester: Azért szükséges most meghatározni és elfogadni a 
költséget, mert a fellépővel már januárban meg kell állapodni.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda 
működésével összefüggő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2020.(01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bessenyei György Művelődési Ház és 
Könyvtár intézményvezetőjének kérelmét elfogadja 
és az augusztus 20-i rendezvényhez az 1 500 000,- Ft 
+ ÁFA költséget biztosítja a 2020. évi költségvetés 
terhére.  
 
Határidő: 2020. január 31. 
Felelős: Péter Gábor intézmény vezető 
        Török Anita pénzügyi vezető 

 
10. 2020. évi teljesítményértékelési célok meghatározása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

dr. Szatmári Attila jegyző: Minden évben meghatározzák a köztisztviselők számára az 
állandó és kötelezően előírt feladatokat, továbbá kiegészítik az adott évi aktuális 
feladatokkal. 

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda 
működésével összefüggő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
 

9/2020.(01.16.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
2020. évi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az 
alábbiakban határozza meg: 
 

KIEMELT CÉLOK: 
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1)  A testületi működéssel kapcsolatos feladatok 
a) Az önkormányzat által meghatározott munkaterv szerinti önkormányzati- 

és bizottsági munka teljesítése.  
b) A Képviselő-testület és a bizottságok üléseivel kapcsolatos adminisztratív 

teendők ellátása, a jegyzőkönyvek, kihirdetett rendeletek határidőre 
történő felterjesztése a Nemzeti Jogszabálytár rendszeren keresztül Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz. 

 
2) A Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő igazgatási feladatok 
végrehajtása  
a) Termőföld vételi ajánlatok és haszonbérleti szerződés kifüggesztésével 

kapcsolatos jogszabályok pontos alkalmazása  
b) Közhiteles címnyilvántartás létrehozása, címképzés végrehajtása  
c) Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre 

való előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatok határidőre 
történő szakszerű és jogszerű ellátása. 

       d) Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a 
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új 
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az 
egységes jogértelmezésre, az alkotmánybírósági határozatok és bírói 
gyakorlat megismerésére, elsajátítására. 

g) A közfoglalkoztatási munka hatékony és ésszerű megszervezése, pontos   
végrehajtása és ellenőrzése. 

 h) A szociálisan rászoruló emberek segítése azzal, hogy az önkormányzatnál 
meglévő segélyezési lehetőségeket, hozzájutásának feltételeit 
megismerjék. A döntéssel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtásra 
kerüljenek.  

 i)  A hivatal munkatársainak munkájához szükséges ismeretek megszerzését 
ez irányú szakmai-, informatikai-, valamint idegen-nyelvi képzésekkel kell 
biztosítani, hogy minél képzettebb köztisztviselők, minél magasabb 
színvonalon tudják végezni munkájukat. 

 j) A közterület-felügyelő munkájának segítése a jogi lehetőségek mind 
teljesebb feltárásával a hivatal köztisztviselői részéről.   

k) Járási hivataloktól a Jegyzőhöz átkerülő egyes gyámhatósági és 
anyakönyvi feladatok ellátása 

 
3) A község fejlődésének biztosítása, vagyonának kezelésével kapcsolatos 
célok 

   a) Az egyes pályázatokon való sikeres részvétel, külön hangsúlyt helyezve     
az európai uniós pályázatokra. 

   b) Bölcsőde és Szennyvíz kezelő építésével kapcsolatos feladatok kiemelt 
kezelése  

c) Borzasi kápolna konzorciumi pályázat kiemelt kezelése 
d) A sikeres pályázathoz szükséges tervezési, tervkészítési, engedélyezési 

eljárások soron kívüli ügyintézése   
e) A településen zajló gazdaságfejlesztési projektek megvalósításának 

elősegítése, a folyamatos információ-áramlás biztosítása. 
f) Helyi építési szabályzat módosításával összefüggő feladatok végrehajtása 
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 4) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok eredményes és 
pontos végrehajtása: 
 
a) Bugyi Román Települési Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási 

feladatainak ellátása 
b) 2020. évi költségvetés végrehajtása, melynek során törekedni kell az adott 

feladatok költséghatékony és racionális megoldására 
b) Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő 

biztosítása, kezelése és hatékony felhasználása.   
c)  A helyi adó és adójellegű bevételek beszedési hatékonyságának 

emelésével, az adófelderítés javításával növekedjenek az önkormányzat 
adóbevételei. A kintlévőségek csökkentése érdekében a végrehajtási 
cselekmények elindítása és folyamatos figyelemmel kisérése az 
előirányzott adó és adóbevételek realizálása érdekében  

d)  Pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a 
pályázati támogatásokkal való elszámolás 

e) Vállalkozóbarát szemlélet további erősítése. Minden törvényes eszközzel 
elő kell segíteni a vállalkozások letelepedését, meglévő vállalkozások 
megtartását   

f) Az önkormányzat által fenntartott intézmények szellemi és technikai 
támogató tevékenységének biztosítása, valamit az intézmények 
gazdálkodási, pénzügyi és könyvelési feladatainak ellátása, a Hivatal és 
intézmények között létrejött együttműködési megállapodás alapján  

g)  Az intézmények részére az éves költségvetésben meghatározott pénzügyi 
keretek takarékos felhasználásának és gazdasági tevékenységének 
folyamatos ellenőrzése, költségkímélő lehetőségek feltárása és 
kiaknázása. 

h) A 2018. január 01-től bevezetett az ASP 2.0. pályázat rendszer 
szakrendszereinek kezelése, adatok feltöltése, íratok kezelése,  

 
      5)  Együttműködés erősítése  
 
 a)   A 2013. január 1-jével felálló Dabasi Járási Hivatallal, valamint a Monori 

Tankerülettel megfelelő együttműködés és kapcsolattartás kialakítása. 
 b) az önkormányzati feladatok ellátása terén 
      - A Gyáli Kertváros Kistérséghez kapcsolódó intézményi együttműködés 

erősítése és folyamatos koordinálása. 
- A választópolgárokkal, a civil szervezetekkel, vállalkozókkal és 

érdekképviseleti szerveikkel, társhatóságokkal a partneri, a település és 
tevékenységük fejlesztését elősegítő együttműködés fenntartása. 

 
Felelős: dr. Szatmári Attila jegyző 
Határidő: folyamatos 
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11.  Ajánlatok ismertetése köztéri hirdetőtáblák készítésére 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

Csizmadi László alpolgármester: Két cégtől kért még ajánlatot a hirdetőbálák elkészítésére, 
de csak egyik cég készített rá ajánlatot. A két cég közül az olcsóbbat javasolja elfogadásra, azt 
viszont tudni kell, hogy a Farkas László vállalkozó a betonozási munkákat nem vállalja, 
viszont a TEFÜSZ dolgozói ezt a munkarészt el tudják végezni. 
 
Nagy András Gábor polgármester: A jövőben meg kell fontolni, hogy az Új utcában is 
érdemes lesz egy hirdetőtáblát kihelyezni. 
 
Józsa László képviselő: A piactéren elhelyezett hirdetőtábla javításra szorul.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A tábla át lesz helyezve a kerékpárút építése miatt, akkor 
megtörténik a felújítása is.  
 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda 
működésével összefüggő határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2020.(01.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a köztéri hirdetőtábla készítésére név: 
Farkas László egyéni vállalkozó, cím: 2347 Bugyi, Zrínyi 
u. 22. asz.: 60675006-2-13 vállalkozó ajánlatát 
elfogadja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 362.800,-Ft+ÁFA/ 
hirdetőtábla  összegű ajánlati árral 4 db hirdetőtábla 
készítésére a vállalkozási szerződést aláírja. 

  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 15 nap 

 
12. Előterjesztés Kisgyermeknevelő álláshelyre pályázat kiírása 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
Nagy András Gábor polgármester: Azért szükséges kiírni a pályázatot, hogy az új intézményt 
a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyezhessék, továbbá szakmai feladatok miatt is szükség 
van egy szakember megbízására.  

 
Hozzászólás, vélemény nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a gázterv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott, s az alábbi határozatot hozta: 
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11/2020.(01.16.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 
20/A. §.-a alapján pályázatot ír ki a Bugyi Nagyközségi 
Bölcsőde kisgyermeknevelő álláshelyének betöltésére. 

2) Megbízza a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletében 
foglalt tartalommal a pályázat közzétételéről és 
előkészítéséről gondoskodjon.   

 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
        Dr. Szatmári Attila jegyző  
Határidő: 15 nap. 

 
 

13. EGYEBEK 
 
Dr. Facsar Imréné helyi lakos: Több észrevétele van a település közterületeivel 
kapcsolatban.  
A főtéren fel kellene szedni a térkövet és öko kövekkel lerakni. Más településen az árkokat 
rendbe tartják, Bugyin nem takarítják ki a lakosok, azok feltöltődnek homokkal, amiből kinő a 
gaz.  
A Művelődési ház előtt az út szélén felgyülemlett sarat el kellene hordani, mert esős időben 
visszafolyik az útra.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A Magyar Közút feladata a közutak karbantartása. Kéri, 
hogy a jövőben írásban adja be az észrevételeket.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy a Sári út mellett lévő telkek kialakítása hol tart? 
 
Dr. Szatmári Attila jegyző: Földhivatalnál van a telekalakítási ügy. 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a soros ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
        

                    Nagy András Gábor      dr. Szatmári Attila 
polgármester                 jegyző 


