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

2021. december 09-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, Molnár 
Tibor, Gyurászik László - 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. 
Polgármester úr tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Egyebek napirendi pont elé 
bekerül a Közlekedési szabályok módosítása és a Vezető Tisztségviselők jutalmazása 
napirendi pont. 
 
Kérés, észrevétel nem érkezett, 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: 

 
A szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadva 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű polgármesteri határozatokról és a két ülés között 

végzett munkáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
2. 41-2021. (09.09.) számú K.T. határozat felülvizsgálata új tulajdonos belépése miatt 

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

 
3. Beszámoló a temetőüzemeltető 2021. évi munkájáról  

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

4. Önkormányzati területvásárlási kérelmek (Szőlő u., Nefelejcs u.)  
Előadó: Nagy András Gábor – polgármester  
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

 
5. Önkormányzati lakás vásárlása iránti kérelem  

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

 
6. Tulajdonosi hozzájárulás kérése  

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

 
7. Haszonkölcsön szerződés csomagautomata kihelyezéséhez  

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

 
8. 2022 évi munkaterv elfogadása  

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

 
9. Alkalmazás bevezetése  

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

 
10. Vezető Tisztségviselők jutalmazása  

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

 
11. Egyebek  

- Busz parkolás kérdése Arany János utcában  
  

 
 

 

 
Napirend tárgyalása 

 
1. Beszámoló a lejárt határidejű polgármesteri határozatokról és a két ülés 

között végzett munkáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
Nagy András Gábor polgármester: Szeretné kiegészíteni a csatolt beszámolót azzal, hogy az 
Önkormányzat pályázatokon indul, készül kerékpárút az OBO-tól a Hunland felé, Óvoda 
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bővítéssel kapcsolatos, valamint orvosi rendelő megépülését támogató pályázaton is részt 
vesz az Önkormányzat, mely már az előző Testületi ülésen tárgyalásra került. Tervben van az 
orvosi rendelőt, illetve a Sport Uszodát összekötő Irinyi utca pályázat is, melynek elkészült a 
kiviteli terve, melyről januári soron következő testületi ülésen tud az Önkormányzat bővebb 
tájékoztatást adni. Összefűzésre kerül egy másik pályázattal, melyet preferál a Kormányzat.  
Továbbá a szennyvíztelep koordinálásával is foglalkozik az Önkormányzat. Tájékoztatja 
továbbá a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új településrészen a Forster Kálmán u. és 
Árvalányhaj u. építése tart. Az Árvalányhaj utcában a kopó réteg sajnos nem kerül rá az 
aszfaltra, ezért nem tudják ráengedni az építési forgalmat.  
 
Rácz Zsolt képviselő: Érdeklődik, hogy az önkormányzati fenntartású utakkal kapcsolatban 
szükséges-e felülvizsgálati szabályzatnak lennie az Önkormányzat részéről? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Nincs az Önkormányzatnak Szabályzata erre, de 
felvetődött már bizottsági ülésen is, hogy kellene egy független cég, aki évente elvégzi 
ezeknek az utaknak a felülvizsgálatát és hibalistát készít.  
 
Molnár Tibor képviselő: A Daköv Kft. mennyire kötelezhető az általa felbontott utak 
visszaaszfaltozására? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Erre felkértük a Gerulus Kft.-t, mert megfelelő helyről 
hozza a cég az aszfaltot és megfelelő technológiával készítik el.   
 
Több vélemény, 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: 
 
                                                           90/2021. (12.09.) 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 

 
 

2. 41-2021. (09.09.) számú K.T. határozat felülvizsgálata új tulajdonos 
belépése miatt  

           Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
           Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
           Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

  
Nagy András Gábor polgármester: Az eredeti határozathoz képest annyi változás történt, 
hogy Vojtonovszki Sándor feleségével ½- ½ arányban lesznek tulajdonosok.  
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Kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
napirendhez kapcsolódó határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
                                                         91/2021. (12.09.) sz. Kt. határozat: 
 

1)Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a tulajdonát képező  

3701 hrsz-ú 61 m2, 

3720 hrsz-ú területből 68 m2-t,  

3721 hrsz-ú 67 m2 

ingatlant 200 Ft+áfa/m2 vételáron ½-½ tulajdoni hányad 

arányban elad Vojtonvszki Sándor –Bugyi Alkotmány u 

24 és Kovács Judit -–Bugyi Alkotmány u 24 szám alatti 

lakos részére, mellyel a 3701 és a 3720 hrsz-ú terület   a 

617.961/2021, E-21/2021 számon záradékolt változási 

vázrajz szerint megszűnik és beolvad a 3701/3 hrsz-ú 

területbe, valamint a  

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a kialakuló 

3701/4 hrsz-ú 80 m2 terület helyi közút, valamint 3720 hrsz-

ú terület helyrajziszáma 3701/5 hrsz-ra területe 1852 m2-re 

változik.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

adásvétellel összefüggő okiratokat aláírja. 

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

41/2021(09.09) számú határozatát visszavonja. 

 

Határidő: azonnal 

                                                    Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Beszámoló a Temető üzemeltető 2021. évi munkájáról  
      Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
      Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
      Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta a napirendet és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a Temető üzemeltető 
beszámolójának elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

                                                       92/2021. (XII.09.) sz. Kt. határozat:  
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a temető üzemeltetőjének 2021. évi 
üzemeltetési beszámolóját elfogadja. 
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Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Önkormányzati területvásárlási kérelmek (Szőlő u., Nefelejcs u.)  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Az előterjesztésben három területvásárlásra érkezett 
kérelem, a Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
  
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó első határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            93/2021. (12. 09.) Kt. határozat: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

tulajdonban lévő  

1287/47 hrsz-ú 251 m2 és  

1287/49 hrsz-ú 270 m2 nagyságú „beépítetlen 

terület” ingatlanokat eladja Apis Építő Kft -2337 

Délegyháza Európa u. 1. - mint a 1287/25 és 1287/27 

hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa - részére 500,-

Ft+áfa/m2 összegű vételárért. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

az       adásvételi szerződés megkötésére.  

   

     Határidő: azonnal 

      Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsájtja a napirendi ponthoz kapcsolódó második 

határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta:  

                                                            94/2021. (12. 09.) Kt. határozat: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

tulajdonban lévő 01287/48 hrsz-ú 261 m2 nagyságú 

„beépítetlen terület” ingatlant eladja Dr Hörcsik 

Lajos Kálmán-1012 Bp Logodi u 44/C 1 em 1. ajtó 

szám alatti lakos - mint a 1287/26 hrsz.ú ingatlan 

tulajdonosa - részére 500,-Ft+áfa/m2 összegű 

vételárért.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete Bangtime Kft 2112 Veresegyház Fácán u 

14. szám alatti cég ajánlatát elutasítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

amennyiben az 1) pont alapján az ingatlan tulajdonos 

vételi ajánlatot elfogadja az adásvételi szerződést kösse 

meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

Ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátotta a napirendhez kapcsolódó harmadik 

határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

                                                           95/2021. (12. 09.) Kt. határozat:  

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő 1197/3 hrsz-ú 225 m2 nagyságú „beépítetlen 

terület” ingatlant Murguly Attiláné – 2347 Bugyi Szőlő 

u. 6 szám alatti lakos részére 500 Ft/m2+áfa összegű 

vételárért eladja 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az adásvételi szerződést megkösse.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 

 

5. Önkormányzati lakás vásárlása iránti kérelem  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és nem támogatja ilyen 
feltételekkel az önkormányzati lakás értékesítését.   
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, Polgármester úr szavazásra bocsátja az önkormányzati lakás 
értékesítésről szóló elutasító határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           96/2021. (12. 09.) Kt. határozat:  

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő 1284/9/A/5 hrsz-ú 53,95 m2 nagyságú lakás 

részletfizetéssel történő eladását nem támogatja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 



 8 

6. Tulajdonosi hozzájárulás kérése  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a kiegészítésekkel 
elfogadásra javasolja Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja az előterjesztésben 
szereplő határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                                                   97/2021. (12. 09.) Kt. határozat:  

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő 01390 hrsz-ú földút 7 méterre történő 

kiszélesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja az 

alábbi feltételek teljesítésével: 

 a szállítás önkormányzati tulajdonban lévő út kiszállítási 

útvonalként kizárólag állandó és folyamatos 

portalanításának elvégzése mellett lehet használni,  

 Az érintett út igénybevétel esetén az igénybevétel 

kizárólag a jogi határon belül lehet.   

 A közúti bejáratánál lévő útcsatlakozást 

rendszeresen karbantartani, szükség esetén felújítani 

és pormentesíteni kell a balesetveszély elhárítása 

céljából.    

 Az önkormányzati úton történő közlekedést a 

közforgalom számára továbbra is biztosítani kell  

 A szállítással összefüggő használat, túlhasználat és 

az ebből eredő út mellett lévő mezőgazdasági 

termőföldeken okozott kárigény esetén a kártérítési 

felelősség a engedélyest  terhelik. 

 Vállalja, hogy a tőle elvárható gondossággal a 

sárrázó használatából eredően a Magyar közút 

területére (5202 j közút) történő felhordott 

szennyeződést erre alkalmas munkagéppel 

folyamatosan tisztítsa. 

 A község belterületén érvényben lévő 7,5 t 

súlykorlátozó intézkedést az érintett tavakból 

kiszállító súlykorlátozással érintett 

tehergépjárművek esetén is szigorúan be kell tartani 

és azt a telephelyről történő szállítást végzőkkel is 

be kell tartatni és a kiszállítás a településen keresztül 

tilos. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 
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7. Haszonkölcsön szerződés csomagautomata kihelyezéséhez  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a haszonkölcsön 
szerződésről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 7 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                           98/2021. (12. 09.) Kt. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő 561/1 hrsz-ú területből 7 m2 nagyságú – a mellékelt 

helyszínrajz szerinti – 3-as számú megjelölt területre 

haszonkölcsönszerződést köt a Packeta Hungary Kft-vel 

(1044 Budapest Ezred u. 1-3 B2/11, asz: 25140550-2-41) 

2021. december 20.napjától  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

szerződést aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

                                                           Felelős : Nagy András Gábor polgármester 
 

8. 2022. évi munkaterv elfogadása  
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
        Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé.  
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a munkaterv 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

 99/2021. (XII. 09.) KT. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2022. évre vonatkozó munkatervét elfogadja. 
         
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 Határidő: azonnal     
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9. Alkalmazás bevezetése  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
       Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
       Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a kiegészítésekkel 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta:                                                   
 

             100/2021. (XII. 09.) KT. sz. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a HolmiApp települési 

applikációt Bugyi településre bevezeti. 

 

2)  A HolmiApp települési applikáció üzemeltetésére 

vonatkozóan a K&K Fejlesztő Kft (1205 Budapest Nyáry 

Pál u. 100. asz:12793388) 28.000,-Ft +áfa/ hó összegű  

üzemeltetésre vonatkozó ajánlatát elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

határozatlan idejű szerződés aláírására.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 
 
 

10.  Közlekedési szabályok módosítása   
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
        Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület felé, hogy a Templom utcában és a Teleki utcában sebességmérő tábla 
tervezésének és kivitelezésének engedélyeztetésére kérjen ajánlatot az Önkormányzat.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta:  
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                                                 102/2021. (12. 09.) Kt. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy a Templom u és a Teleki utcába 

sebességmérő berendezést helyez ki. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy kérjen tervezői ajánlatot a kihelyezéssel összefüggő 

engedélyes tervek elkészíttetésére. 

 

Határidő:  30 nap 

Felelős : Nagy András Gábor polgármester 

 
A következő napirendnél Nagy András Gábor polgármester átadja az ülés vezetését Józsa 
László korelnök részére 
 

11.  Vezető Tisztségviselők jutalmazása  
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
        Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Józsa László képviselő: A Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésén született kettő 
olyan határozati javaslat, mely szerint Nagy András Gábor polgármester úrnak és Csizmadi 
László alpolgármester úrnak munkájuk elismeréseként jutalom kifizetésére tettek javaslatot, 
Nagy András Gábor polgármester úrnak bruttó 3.278.400 Ft összegben, illetve Csizmadi 
László alpolgármester úrnak bruttó 2.988.000 Ft összegben.  
 
Nagy András Gábor polgármester és Csizmadi László alpolgármester jelezte, hogy érintettség 
miatt nem kíván szavazni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Józsa László Képviselő úr szavazásra bocsátja Nagy András 
Gábor polgármester úr jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 
6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 

                    102/2021. (XII. 09.) KT. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Nagy András Gábor 

polgármestert – 2020-2021. évi munkáját értékelve 

– bruttó 3.278.400 Ft összegű jutalomban részesíti.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

      Határidő: 2021. december 31. 

      Felelős: Dr. Szatmári Attila jegyző 

                    Török Anita pénzügyi vezető 
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Ezt követően Józsa László Képviselő úr szavazásra bocsátja Csizmadi László alpolgármester úr 
jutalmazásáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 6 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

                      103/2021. (XII. 09.) KT. sz. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy dönt, hogy Csizmadi László 

alpolgármestert – 2020-2021. évi munkáját 

értékelve – bruttó 2.988.000 Ft összegű jutalomban 

részesíti.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

      Határidő: 2021. december 31. 

      Felelős: Dr. Szatmári Attila jegyző 

                                                                                 Török Anita pénzügyi vezető 
 
 Nagy András Gábor polgármester visszaveszi az ülés vezetését Józsa László korelnöktől.  
 

12. Egyebek  
- Autóbusz parkolás kérdése az Arany János utcában  

 
Molnár Tibor képviselő: A Vas-Műszaki Üzlet előtt történő autóbusz parkolás miatt szeretne 
szólni. Elmondja, hogy most már egy harmadik üzlet is megnyílt ott és nagyon zavaró a Volán 
Autóbusz ottani parkolása mind a kilátás mind pedig a vásárlók parkolásának megnehezítése 
miatt. Tudomása van róla, hogy közterület, de valahogyan meg kell oldani, hogy legyen 
megszüntetve az Autóbusszal történő ottani parkolás.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Természetesen jelezni fogja az illetékes személynek, 
azonban úgy látja, hogy nem az Önkormányzat feladata megoldani ezt a problémát, hiszen a 
Volán egy nyereségorientált cég, beszedi a jegy-és bérlet árakat mindenkitől, az autóbuszok 
parkolását is meg kellene tudniuk oldani.  
 
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 


