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

2021. október 14-i soros testületi ülésén 
 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr Szatmári Attila – jegyző 
                                                               Török Anita – pénzügyi vezető 
                                                               Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető 
                                         
Lakosság részéről: -  
 
 

NAPIREND ELŐTT 
 
Nagy András Gábor polgármester úr köszönti a soron következő önkormányzati ülésen 
megjelent Képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van. Nagy Zsolt képviselő jelezte távolmaradását 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.  
Nagy András Gábor polgármester javasolja, hogy a Beleznay Iskola beszámolóját vegyék 
előre, mert vendég érkezett hozzá, valamint az Egyebekben a Nagyközségi Csemete Bölcsőde 
nyitvatartásáról szeretne beszélni. Gyurászik László képviselő is az Egyebekben szeretne 
szólni almavásárral kapcsolatban.  
 
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. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 
Tagintézmény 2020-2021 évi tanévéről, valamint az új tanév beindításáról    
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 

 
2. Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020-2021 

évi tanévről, valamint az új tanév beindításáról    
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
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3. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2020-2021 évi munkájáról, valamint az új 
nevelési évről     
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

             Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési- és Ügyrendi Bizottság 
 

4. Rudnai Ilona utca forgalmi rendjének felülvizsgálata 
Előadó: Nagy András Gábor – polgármester  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Bugyi Településrendezési Eszközeinek módosítása- Lasselsberger Knauf Kft. ipari 

gazdasági területére és a Munkácsy u. és Teleki u. által határolt lakóterületre 
Előadó: Nagy András Gábor – polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
6. Döntéshozatal pályázaton történő induláshoz, pályázatíró kiválasztása  

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

 
7. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása  

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

 
8. Bugyi Polgárőr Egyesület 2020. évi maradvány felhasználása  

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

 
9. Bugyi MotoCross szakosztály kérelme  

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

 
10. Medicopter Alapítvány támogatási kérelme  

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

 
11. Beszámoló a lejárt határidejű polgármesteri határozatokról és két ülés között végzett 

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

 
12. Hozzájárulás Felső-Homokhátság Egyesület kezességvállalásához és bankgaranciához 

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

 
13. Egyebek 

- Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde ünnepi nyitvatartása  
- Almavásár Bugyin – Gyurászik László képviselő  

 
ZÁRT ülés 
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14. Nyírő Tibor Istvánné gyógyszertámogatást elutasító határozat elleni fellebbezés 
Előadó: Nagy András Gábor – polgármester  
Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság  
 
 
 

 
 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a Bocskai István Református Oktatási Központ Beleznay János 

Tagintézmény 2020-2021 évi tanévről, valamint az új tanév beindításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A Kulturális Bizottság foglalkozott a beszámolóval, 
kérdést intézett Andó János igazgató úrhoz, van-e kiegészíteni valója a beszámolóhoz? 
 
Andó János intézményvezető és egyben bizottsági tag: Nincs kiegészíteni való. 
 
Rácz Zsolt képviselő: Pozitívnak tartja, hogy emberi erőforrások tekintetében nagyon jól áll 
az iskola. Érdeklődik, hogy a jelenlegi pandémiás helyzet mennyiben befolyásolja az iskola 
működését, gépellátottság tekintetében, valamint az oktatás megfelelő mederben 
tartásában? Tankerületi szinten van-e valamilyen elképzelés vagy felmérés? 
 
Andó János intézményvezető és egyben bizottsági tag: Elmondja, hogy a tavaszi időszakban 
már sokkal jobban tudták kezelni ezt a helyzetet. Örül a jelenléti oktatásnak, bízik benne, 
hogy így is marad, de erre nincs garancia. Központi irányítás nincs, a halásztelki központ az 
iskola tankerülete, nem érkezik különösebb utasítás. A családoknál sokat fejlődött a 
technikai állomány, valamint a kollégák is sokat fejlődtek. Nem preferálja a távoktatást, mert 
az a tudás nem megfelelő, ami e mögött van.  
 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadásáról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

53/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

                                                      Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Bocskai István Református 
Oktatási Központ Beleznay János Tagintézmény 
2020-2021-es tanévről, valamint az új tanév 
beindításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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2.   Beszámoló a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola 2020-2021 tanévről, valamint az új tanév beindításáról   

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

  
Nagy András Gábor polgármester: Kérdést intézett Józsa Lászlóhoz a Kulturális Bizottság 
elnökéhez, valamint a Testület tagjaihoz, van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

54/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

                                                      Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2020-2021-es 
tanévről, valamint az új tanév beindításáról szóló 
beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
3. Beszámoló a Napköziotthonos Óvoda 2020-2021. évi munkájáról, valamint 

az új nevelési évről 
                  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                  Véleményező: Kulturális Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A beszámolót a Kulturális Bizottság ülésén megtárgyalta a 
Bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az óvoda beszámolóját, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
                                                              55/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Bugyi Nagyközségi Napköziotthonos Óvoda 
2020-2021-as nevelési évről-, valamint az új nevelési év 
beindításáról szóló beszámolót. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 
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4. Rudnai Ilona utca forgalmi rendjének felülvizsgálata 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottsági ülés óta a határozati javaslat 
kiegészítésre került még néhány nehezebben felfedezhető jobbkezes utca forgalmi 
rendjének megváltoztatásával pl. Tompa u.-Deák F. utca, illetve a Kölcsey köz és Kölcsey 
utca.  
  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a kiegészített határozati 
javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
                                                         56/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete közterületeinek forgalmi rendjét 2021 november 
01 napjától az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
1) Az önkormányzati kezelésben lévő Rudnai Ilona utca 

forgalmi rendjét úgy szabályozza, hogy az védett 
legyen a Templom köz és a Csokonai utca forgalmával 
szemben.  

2) A Rózsa utca forgalma szintén magasabb rendű 
legyen a Csokonai Veres Péter és a Rudnai Ilona utca 
forgalmával szemben.   

3)  Peterdy Gábor utca forgalma magasabb rendű lesz a 
becsatlakozó (Mező u, Terv u, Vörösmarty utcák 
forgalmával szemben. 

4)  A Kölcsey utcán haladóknak elsőbbségük lesz a 
Kölcsey közből érkezőkkel szemben 

5)  A Kölcsey utcán haladóknak elsőbbségük lesz a Deák 
Ferenc utcából érkezőkkel szemben.  

6) Az Ady Endre utca forgalma magasabb rendű lesz a 
Kölcsey utca forgalmával szemben 

7) - A Deák Ferenc utca forgalma pedig elsőbbséget élvez 
majd a Tompa utcából érkezőkkel szemben 

   
8)  Az 1-7 pontban foglalt forgalmi rend kialakítása 

érdekében a 
 Templom u-Rudnai utca kereszteződésében – 

Templom köz felőli oldalon- 
 Rudnai- Csokonai u kereszteződésében  
 Rózsa u-Csoknai utca kereszteződésében 
 Rózsa u- Veres Péter u. kereszteződésében 
 Peterdy Gábor- Mező u. kereszteződésében  
 Peterdy Gábor- Terv u. kereszteződésében  
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 Peterdy Gábor- Vörösmarty u. kereszteződésében  
 Kölcsey u- Kölcsey köz kereszteződésében 
 Kölcsey u- Deák F utca kereszteződésében 
 Ady Endre u- Kölcsey utca kereszteződésében 
 Deák Ferenc u-Tompa utca kereszteződésében 

 
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát helyez ki.  
 

     A lakosságot minden nyilvános fórumokon szükséges 
tájékoztatni. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Nagy András Gábor – polgármester 

 
5. Bugyi Településrendezési Eszközeinek módosítása- LB Knauf Kft. ipari 

gazdasági területére és a Munkácsy u.-Teleki u. által határolt lakóterületre 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Testület 
felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ módosításáról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  
57/2021.(10.14.) határozata 

 
Bugyi Nagyközség Településszerkezeti tervéről szóló  

229/2009.(XI.19.) számú határozat módosításáról 
 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi 
döntést hozza: 
 
(1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 229/2009.(XI.19.) számú 

képviselő-testületi határozattal megállapított Településszerkezeti tervet módosítja.  
 
(2) Bugyi Nagyközség Településszerkezeti tervének leírásnak 1. mellékletét képező Területi 

mérleg c. melléklete jelen határozat 1.melléklete szerint módosul. 
 
(3) Bugyi Nagyközség Településszerkezeti tervének Belterületi településszerkezeti terv (2.sz. 

tervlap) jelen határozat 2. melléklete szerinti TSZT-M/17 tervlappal egészül ki, s 
egyidejűleg a tervezési területekre vonatkozóan hatályát veszti. 



 8 

 
(4) Bugyi Nagyközség Településszerkezeti tervének jelen módosítás során a 

Településszerkezeti terv leírása által rögzített Biológiai aktivitásérték számítás eredménye 
nem változik: 
BIA érték különbözet: + 13,86 

 
(5) Jelen határozat a jóváhagyását követő napon lép hatályba. 
 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen döntés meghozatalával a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdésében foglaltaknak tegyen eleget. 
 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ módosításáról szóló rendelet 
tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi rendeletet 
hozta: 
 
    Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    elfogadta a 15/2021. (X.15.) sz. önkormányzati rendeletét 
                                                    a Bugyi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló  
                                                    23/2009. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
6. Döntéshozatal pályázaton történő induláshoz, pályázatíró kiválasztása 

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

                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottsági ülésen kérdés hangzott el két céggel 
kapcsolatban, a tárolt cégkivonat feltöltésre került az anyagba.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázat 
benyújtásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 59/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy az Élhető települések című, 
TOP_Plusz-1.2.1-21 számú pályázati kiírásra kerékpárút 
építése témában pályázatot kíván benyújtani.  

      
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2021. 12.31. 
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Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a legkedvezőbb árajánlatot adó 
pályázatíró kiválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
                                                                60/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP Plusz pályázati felhívásra „Kerékpárút 
építése” témában a pályázati dokumentáció 
elkészítésére benyújtott ajánlatok közül, a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Projekt Expert Kft. 2364, Ócsa, Malom u. 
2. asz.: 23140190-2-13, bruttó 2.476.000 Ft-os ajánlatát 
fogadja el. 
 
Felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, hogy a 
dokumentumok elkészítésére a szerződést megkösse. 

      
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: A szerződés megkötésére: 2021.10.20 
 

 Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázaton történő indulásról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                61/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.1-
21 számú pályázati kiírásra Óvoda bővítése témában 
pályázatot kíván benyújtani.  
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2021. 12.31. 

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a legkedvezőbb árajánlatot adó 
pályázatíró kiválasztásáról szóló határozati javaslatát, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 62/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP Plusz pályázati felhívásra „Óvoda 
bővítése” témában a pályázati dokumentáció 
elkészítésére benyújtott ajánlatok közül, a legkedvezőbb 
ajánlatot adó Projekt Expert Kft. 2364, Ócsa, Malom u. 
2. asz.: 23140190-2-13, bruttó 3.619.500 Ft-os ajánlatát 
fogadja el. 
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Felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, hogy a 
dokumentumok elkészítésére a szerződést megkösse. 
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a pályázaton történő indulásról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
                                                                63/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy Helyi egészségügyi és szociális 
infrastruktúra fejlesztése című, TOP_Plusz-3.3.2-21 
számú pályázati kiírásra egészségügyi fejlesztés, egy 
praxisnak helyt adó épület építésével céllal pályázatot 
kíván benyújtani.  
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 2021. 12.31. 

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a legkedvezőbb árajánlatot adó 
pályázatíró kiválasztásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                 64/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TOP Plusz pályázati felhívásra „Egészségügyi 
fejlesztés, egy praxisnak helyt adó épület építésével” 
céllal a pályázati dokumentáció elkészítésére benyújtott 
ajánlatok közül, a legkedvezőbb ajánlatot adó Projekt 
Expert Kft. 2364, Ócsa, Malom u. 2. asz.: 23140190-2-
13, bruttó 2.476.000 Ft-os ajánlatát fogadja el. 
 
Felhatalmazza Nagy András Gábor polgármestert, hogy a 
dokumentumok elkészítésére a szerződést megkösse. 
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: A szerződés megkötésére: 2021.10.20 

 
7. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása  
                  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                  Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Kiegészítésre kerültek az utca nevek, amelyek nem 
szerepeltek a rendelet mellékletében, kérdést intéz a Testület felé, van-e valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban? 
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Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az alapellátás 
körzeteiről szóló rendelet módosítási javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi rendeletet hozta:  
 
                                                       Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       elfogadta a 16/2021. (X.15.) sz. önkormányzati rendeletét 
                                                      az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 16/2016. (X.20.) 
                                                       sz. önkormányzati rendelete módosításáról  
 
8. A Bugyi Polgárőr Egyesület 2020. évi maradvány felhasználása  

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

                  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Támogatja a működésüket, kevés rendőr van, nincs 
körzeti megbízott sem a községben.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a maradvány 
felhasználásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

64/2021. (X.14.) Képviselő-testületi határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Bugyi 
Polgárőr Egyesület (2347 Bugyi, Beleznay tér 1., adószám: 18515516-1-13) részére 
a 2020. évi 127 164,- Ft maradány összegének 2021. évben történő felhasználását.  

 
 

Határidő: 2021. október 15. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 
9. A Bugyi MotoCross szakosztály kérelme 
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bugyi Sport Egyesületen keresztül kért támogatást a 
2021. október 10-én megrendezésre került Országos Bajnoksághoz időmérő telepítésére.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási kérelemről 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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               65/2021. (X. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete Bugyi Sportegyesület Motocross szakosztály 
részére 2021. évre 266 700,- Ft vissza nem térítendő 
működési célú támogatási biztosít. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.   
 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 
 
10.  A Medicopter Alapítvány támogatási kérelme   
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
        Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Nagy András Gábor polgármester: A Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú 
Alapítvány támogatási kérelmet adott be, döntés is született a támogatásukról, 
azonban az Önkormányzat a Medicopter Alapítványt szeretné támogatni. Mindkét cég 
le van szerződve a Helikopteres Mentőszolgálattal, de az első cég az Önkormányzat 
számára ismeretlen. Kérdést intézett a Képviselő-testület tagjaihoz, hogy 
visszavonásra kerüljön-e a Segítő szívvel, jó szándékkal közhasznú Alapítvány 
támogatása és ugyanezt az összeget adjuk a Medicopter Alapítványnak? 
 
Gyurászik László képviselő: Véleménye szerint ne kerüljön visszavonásra a már 
megszavazott támogatás, kapja meg mindkét cég. 
 
Szabó Gábor László képviselő:  Javasolja, hogy kerüljön visszavonásra az előző 
önkormányzati döntés, azt a céget támogassuk akit már ismerünk évek óta.  
 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatási 
kérelem visszavonásáról illetve a Medicopter Alapítvány támogatási kérelméről szóló 
javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  
                                                                  66/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a Medicopter Alapítvány 
(1081 Budapest, Szilágyi u. 3., adószám: 18175581-1-
42) részére 2021. évben 50.000 Ft működési célú 
támogatást nyújt. 
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A támogatáshoz szükséges 50.000 Ft összeget az 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére 
biztosítja.  

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete 33/2021(09.09.) számú határozatát 
visszavonja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert a támogatási szerződés megkötésére 
 
Határidő:  2021. október 31. 
Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

Török Anita pénzügyi vezető 
 

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

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: 2020 november óta nem volt a Testület előtt beszámoló. 
A két ülés között végzett munkáról többször tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, de 
készült egy gyors összefoglaló a tavalyi év végéről, illetve az idei év elejéről. A napirendhez 
kapcsolódó kérdéseket várja a Képviselőktől. 
 
Molnár Tibor képviselő: Útépítéssel kapcsolatban érdeklődik, hogy korábban felvetette a 
fekvőrendőr kérdését és ezzel kapcsolatban történt-e valami? Lakóövezet lesz, fontos lenne, 
nagyon javasolja.  
 
Nagy András Gábor polgármester: A következő koordináción megbeszélésre kerül a 
tervezővel, miként kerülhet bele. Beszámol az Önkormányzat a Testületnek erről. 
 
Molnár Tibor képviselő: Felsőványi és Ürbőpusztai szennyvíz bekötéssel kapcsolatban 
szeretné tudni, hogy az ingatlanok is rá lettek kötve, vagy csak a gerincek vannak? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Csak a gerincek, az ingatlanokat nem is szabad rákötni, 
mert büntetnek érte. Bent van a kertekben, egy ingatlan problémás, ahol 8 lakás van, de 
osztatlan közös tulajdon, a szolgáltató egy aknát rakott le. Társasháznak kellene lennie, mert 
8 lakásból áll, de a lakók nem hajlandók ezen változtatni.   
 
Molnár Tibor képviselő: Uszodával kapcsolatban érdeklődik, miből tevődik össze az a pénz, 
amiből az uszoda megépül? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Somogyi Béla volt polgármester és Szabó Gábor Tefüsz 
vezető elég sokat foglalkoznak ezzel. Vállalkozásokat kell keresni, TAO felajánlásból lesz a 
pénz. Nagyon sokat kell dolgozni rajta, hogy meglegyen a pénz. 70%-ot lehet TAO-ból, 30%-
ot önerőből kell előteremteni.  
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Józsa László képviselő: Időkorlát van? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen van, 2022 év végéig fel kellene építeni. El kellene 
indítani a közbeszerzést, hogy legyen olyan cég, aki meg tudja építeni.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Az elkerülő út tekintetében van esetleg új információ? 
 
Nagy András Gábor polgármester: A kiviteli tervek elkészítésére írtak ki közbeszerzést, a 
kiviteli terveket 488 munkanap alatt kell elkészíteni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                            67/2021. (X.14.) sz. Kt. határozat:  

 
Bugyi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról-, 
valamint a két ülés között végzett Polgármesteri munkáról 
szóló beszámolót. 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 

12.  Hozzájárulás Felső-Homokhátság Egyesület kezességvállalásához és 
bankgaranciához  

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

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
                                           
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, és a szükséges javítás megtörtént 
az Egyesület részéről.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
kezességvállalásról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tag 
önkormányzata, a 124/2017. (VI.08-án) hozott Képviselő 
testületi határozatának érvényességét egy évvel, 2022. 
december 31-ig meghosszabbítja, és a 2014-2020 közötti 
meghosszabbított EMVA működési időszakban a TAKARÉKBANK 
ZRT (az Örkényi Takarékszövetkezet jogutódja) által biztosított 
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22 millió forint összegű bankgarancia érvényességének 
meghosszabbításához szükséges 1 255 376 Ft összegű 
készfizető kezességvállalását a meghosszabbítás időtartamára is 
fenntartja.  
A működési előleg visszatörlesztésének végső határideje ezzel 
2022. december 31-re módosul.  
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  

 
Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a bankgaranciáról szóló határozati 
javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  

69/2021. (10.14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 
tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 21-i Közgyűlésén 
hozott 6b/2021.09.21. sz. Közgyűlési határozatával, - mely 
szerint a TAKARÉKBANK Zrt-től igényelt 1 éves futamidejű 
(2022. január 1- 2022. december 31.) folyószámlahitellel 
kívánja működtetni a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési 
Egyesületet, és a 20 000 000 Ft összegű hitel fedezeteként az 
Önkormányzat lakosságarányosan 1 141 233 Ft, azaz, egymillió-
egyszáznegyvenegyezer-kettőszázharminchárom forint 
készfizető kezességet vállal. 
A kezességvállalás visszavonásig érvényes. 
 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal  

13.  Egyebek  
- Almavásár Bugyin  

 
Gyurászik László képviselő: 2021. szeptember 18-án részt vett a Földművesek Napján, 
Alsónémedin, ahol ízelítőt kaptak almából és érdeklődik, hogy igény esetén lehetne-e 
helyet biztosítani itt a községben, hogy árusíthassanak havonta egyszer a tél folyamán. 
4-5 féle minőségi almáról lenne szó 14 kg-os papír ládákban árusítanák 3000 Ft 
értékben a lakosságnak, illetve lenne még 100%-os ivólevük. Faluellátó megoldással, 
havonta egyszer, akár zöldséges üzleteknek is. Tuzsérról érkeznének, ahol kiemelten 
csak az alma termesztés a fő profil. 
Nagy András Gábor polgármester: Támogatja a kezdeményezést, meg kell hirdetni az 
információt több felületen is és olyan helyre kell szervezni az árusítást, ahol több 
ember is megfordul. A pénteki piacot nem javasolja.  
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- Nagyközségi Csemete Bölcsőde ünnepi nyitvatartása  
 
           Nagy András Gábor polgármester: Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde ünnepek 
           körüli nyitvatartását szükséges meghatározni az Önkormányzatnak, mely a határozati  
           javaslatban megtörtént. 
 
          Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a nyitvatartási  
          rendről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal  
          egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                                         70/2021.(X. 14.) sz. K.t. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde téli 
ünnepek körüli nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 

 2021. december 11 (szombat) ügyelet 
 2021. december 23-tól(csütörtök) 2022. január 

02-áig az intézmény zárva tart. 
 Az első nyitvatartási nap: 2022. január 03. 

(hétfő) 
 
Felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a fentiekről a 
szülőket tájékoztassa. 
 

     Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: 30 nap 

 
- Művelődési Ház raktárépületének bérleti szerződése 

 
Józsa László képviselő: A Művelődési Ház TSZ udvarán lévő raktár helyiségét 2021. december 
31.-ig el kell hagyni. Történt-e ez ügyben előrelépés? 
 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint az Önkormányzat vásárolja meg a község 
főterének közelében elhelyezkedő, felújításra szoruló épületet, amelyet átmenetileg lehetne 
raktárépületnek használni, amíg el nem nyeri végleges funkcióját.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Hosszabb ideje tárgyalás alatt van már ez az ötlet, de 
megnehezíti, hogy az ingatlan tulajdonosai nem beszélnek egymással. Az egyik tulajdonos 
elmondása szerint közösségi teret illetve kávéházat szeretnének ott létesíteni. Felvetődött a 
konténer használatának az ötlete is, amelyet a családsegítő szolgálat nem használ jelenleg.  
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint jó ötlet a község főterén lévő épület 
megvásárlása, mert a község főterén van és csúnya látványt nyújt – különböző rendezvények 
alkalmával is – a romos épület és így gondozva lenne.  
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Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a testületi ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

        
Nagy András Gábor      Dr. Szatmári Attila 
   polgármester      jegyző 


