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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat  
2022. június 29-i rendkívüli testületi ülésén 

 
 

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

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

 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Dr Szatmári Attila - jegyző 
              Nagy Szilvia – igazgatási csoportvezető  
                                                              Török Anita – pénzügyi vezető               
             
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 
mind a 9 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.  
 
Kérdés, észrevétel nem érkezett, 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. DAKÖV Kft. 2021. évi beszámolója 

 Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2021. évben végzett 
tevékenységről 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
3. Létszámbővítési kérelem  

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

4. Játszótér eszközök fejlesztése, új eszközök vásárlása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
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Napirend tárgyalása 

 
1. DAKÖV Kft. 2021. évi beszámolója  

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

 
Nagy András Gábor polgármester: Jasper Lóránt ügyvezető úr a Testületi ülést megelőző egy 
órával ismertette a beszámolóhoz készült kiegészítését. Kéri a Képviselő-testület tagjait, ha 
van kérdés, kiegészítés, azt tegyék meg.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint valamilyen módon kommunikálni kellene a 
lakosság felé, hogy a sajtóban megjelent Pilisi településeken lévő ivóvízhiány és 
locsoláskorlátozás Bugyi települést nem érinti, mert itt másképp működik a vízellátás, mint a 
dunai parti szűrésű kutak.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Elmondja, hogy meg fog az Önkormányzat jelentetni egy 
anyagot ezzel kapcsolatban elektronikus felületen, állásfoglalást fog kérni a Daköv Kft. 
vezetőjétől.   
 
Molnár Tibor képviselő: Szeretné elmondani, hogy neki továbbra is a Daköv Kft. számlázási 
rendszerével van problémája, amelyet jelzett már a szolgálató felé, azonban kielégítő választ 
nem kapott.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Természetesen jelzésre kerül a probléma szolgálató felé. 
 
Józsa László képviselő: Véleménye szerint a tisztított szennyvíz elhelyezésének kérdését meg 
kell oldani, szakemberek feladata területet keresni, megnyugtató legyen a 
szennyvízmennyiség elhelyezése.   
 
Nagy András Gábor polgármester: Ipari Park mögött 1,6 Ha terület volt, amit lehetne 
használni, illetve a Pilisi Parkerdővel is felvette a kapcsolatot, hogyan lehetne használni ott a 
területet, akár csereerdősítéssel vagy vásárlással. Mindig az a válasz érkezett a Daköv Kft. 
részéről, hogy nem kell terület. Levélben megkeresi őket a területvásárlással kapcsolatban.  
 
Gyurászik László képviselő: Növekszik a település létszáma sokan idetelepülnek, illetve 
emelkedik a lakosság létszáma, problémát fog jelenteni a szennyvíz elhelyezésének kérdése. 
Véleménye szerint a Pilisi Parkerdőnek felajánlott területből vissza kellene vásárolni és ha ez 
nem működik, akkor keleti irányban elhelyezkedő szántóföldekből vásároljon az 
Önkormányzat.  
 
Nagy András Gábor polgármester: Sajnos a vásárlás nem lehetséges a tulajdonosok nem 
járulnak hozzá. A projekt elején alá kellett volna írni a plusz terület igényt, csak ez nem 
történt meg, mert nem akart a Daköv Kft. módosítani, mert plusz időt jelentett volna. Az 
Önkormányzat számára jelenleg is rendelkezésre áll a terület és ha a Daköv Kft. megmondja 
mekkora terület kell vásárol az Önkormányzat a Pilisi Parkerdőtől.   
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Csizmadi László alpolgármester: Kiegészíteni szeretne, hogy a tervezés során „elodázódott” 
a terület kérdése, mert az OBO  150 köbméter szennyvíz többletigénye nem realizálódott, 
ezért nem tartották szükségesnek a létesítmény teljesítményének a növelését. A terület 
eliszaposodott, szükséges lenne a megtisztítása.  
  
Molnár Tibor képviselő: Nem ismeri a tisztítónak a teljesítményét, illetve, hogy milyen 
minőségű vizet állít elő. Budapest szennyvizének jó részét a Dunában engedik, ebben az 
esetben nem lehetséges a tisztított szennyvíz kiscsatorna vizéig elvezetni? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Semmi esetre nem lehetséges. A Vízügyi Hatóság jobb 
minőségű vizet enged a csatornába, mint az ivóvíz.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Véleménye szerint az is probléma, ha túl tiszta víz kerül a 
csatornába, ezeknek már környezetvédelmi jelentősége van, ha felborul az ökoszisztéma, 
ennek a felelősségét környezetvédelmi szakember nem fogja bevállalni.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendhez 
kapcsolódó határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             102/2022. (VI. 29.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Daköv Kft. 2021. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

2. Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2021. 

évben végzett tevékenységéről  
                         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
                         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottsági ülésen Balogh Zsolt megbízott tűzoltó 
parancsnok úr statisztikai adatokkal kiegészítette a beszámolót. Településünk szempontjából 
összeségében csökkent 2021. évhez képest a vonulásos és műszaki mentéssel járó 
beavatkozások száma.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a beszámoló 
elfogadásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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    103/2022. (VI. 29.) sz. határozat: 

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja a Dabas Város Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2021. évi beszámolóját.  
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

3. Létszámbővítési kérelem  
                         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
                         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság  
 
 
Nagy András Gábor polgármester: Kritika fogalmazódott meg az Önkormányzat 
kommunikációjával kapcsolatban, ezért szükségesnek tartotta az Önkormányzat a 
létszámbővítést. A Gazdasági Bizottság tárgyalta az egy fő kommunikációs referenssel 
történő létszámbővítést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a létszámbővítésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

                                                                       104/2022. (VI. 29.) sz. határozat: 

 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy Bugyi Nagyközség 
Önkormányzatának létszámkeretét 1 fő 
kommunikációs referens munkakörrel bővíti. 

 
2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 

testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
Polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglalt tartalommal és 
feltételekkel a pályázatot írja ki. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
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4. Játszótér eszközök fejlesztése, új eszközök vásárlása  
                         Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                         Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
                         Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta és a legolcsóbb 
árajánlatot adó Játszótérpont Kft. ajánlatát javasolja a Testületnek elfogadásra és kerüljön 
fejlesztésre településünk játszótere.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, polgármester úr szavazásra bocsátja a létszámbővítésről szóló 
határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                                          105/2022. (VI. 29.) sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete úgy dönt, hogy a bugyi 5/56 hrsz-ú 
sporttelep területén található játszótér -
trambulin, fészekhinta, rugós játék, 

kötélpiramis, minihinta, kötélpálya, forgó- 

bővítésére, telepítésére és engedélyezésére a 
legalacsonyabb árajánlatot adó Játszótérpont 
Kft. 2310 Szigetszentmiklós Háros u. 8002/1 
adószám: 25865514-2-13) 9.576.000,-Ft +áfa 
összegű ajánlatát fogadja el. 
  

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete felhatalmazza Nagy András Gábor 
polgármestert a vállalkozói szerződés 
megkötésére.   

 
Felhatalmazza az Intézményvezetőt, hogy a 
szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

              Török Anita pénzügyi vezető          

 
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli testületi ülésen 
a megjelenést és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
Nagy András Gábor     Dr. Szatmári Attila 
polgármester         jegyző 


