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

2022. június 16-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 
                                                               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.   
 
Polgármester úr az írásban meghirdetett napirenddel kapcsolatban kérdést intézett a 
testülethez, s kérte, hogy ha van kiegészítés, illetve módosítási javaslat, azt tegyék meg. 
Kérdés, javaslat nem érkezett. 
  
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátja a napirendek elfogadását és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt az 
alábbiak szerint: 

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

                   Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

2. Szolgáltatási díjak megállapítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

3. Bugyi Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítás lezárása     
Előadó: Nagy András Gábor polgármester  
 

4. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

5. 10/2007. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester   



 3 

 
6. Anyakönyvi eseményekkel összefüggő rendelet módosításáról 

Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

7. Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

8. Kérelem a 1284/16 hrsz-ú önkormányzati részterület megvásárlása iránt 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Kérelem 4021/3 hrsz-ú önkormányzati terület megvásárlása iránt   
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

10. TEFÜSZ nagyértékű gépvásárlása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

11. Többletköltség igény facsemeték biztosítására  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 

12. Közbeszerzés kiírása TOP_PLUSZ -1.2.1-21-PT1-2022-00036 azonosító számú 
„Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi Nagyközségben” építési beruházás tárgyában  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

 
13. Egyebek  
 

 
 
 
 
 
 

Napirend tárgyalása 
 

1. Beszámoló a lejárt határidejű 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 beszámolója a két ülés végzett munkáról:  
 

- 2022. május 12-én a Református Iskolában elballagtak a diákok   
- május 13-án összejövetelre került sor a Nyugdíjasklub 40 éves évfordulója 

alkalmából, a Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár nagyon szép 
programot szervezett a nyugdíjasoknak.  
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- május 16-án klímastratégia oktatás került megtartásra szintén a Bessenyei 
György Művelődési Házban, mellyel az Önkormányzat klímastratégia 
programja befejeződött.  

- május 17-én a Dabas Rádió műsorában adott interjút, több az 
Önkormányzatot érintő fejlesztésekről, pl. uszoda építés.   

- Mikola Péterrel az Önkormányzat kamerarendszerének a háttérkiszolgálójával 
került sor egy megbeszélésre, melyen kiderült, hogy szükséges néhány 
elromlott kamerát lecserélni, mert már nem megfelelően funkcionálnak, 
elavultak. Véleménye szerint jó példát mutat az Önkormányzat a többi 
település felé. Benne van a bővítés lehetősége, Gyál Város Polgármestere 
kérte, hogy üljön össze Gyál, Ócsa, Alsónémedi és Bugyi a szolgáltatás 
minőségének javítása érdekében, mert jelenleg nem megfelelő és szükséges 
lenne egy másik hálózathoz tartozni.  

- Tot Kristóffal történt egyeztetés az új orvosi rendelő ügyében. Jogi ügyeket 
tisztázni kell ahhoz, hogy a kiviteli tervek teljesen rendben legyenek.   

- Online tárgyalásra került sor az elkerülő út ügyével kapcsolatban, nem 
mindenki vett részt rajta, csak a Pannon Víg Zrt, a vezető tervezőiroda az 
elkerülő út ügyével kapcsolatban. Több téma is megbeszélésre került pl. 
kerékpárút becsatlakozás, körforgalom. 

- május 23-án az Önkormányzat meghívta Dunavarsány települést a Bugyelláris 
Egyesület által szervezett Krumplifesztiválra, Polgármester Asszony örömmel 
fogadta a meghívást.   

- május 24-én Gyáli Kistérségi ülésen vett részt, ahol a pályázatok ügyében 
születtek döntések. Ráckevei, illetve dabasi járásból áll a Felső-Homokhátság 
Vidékfejlesztési Egyesület területe, az ülések a Művelődési Házban kerülnek 
megtartásra.  

- május 28-án szombaton a Nagyközségi Csemete Bölcsődében gyermeknap, 
illetve születésnap összevonva került megtartásra. Példamutatóan jól sikerült 
az összejövetel, mindenkinek nagyon tetszik a Bölcsőde.  

- Somogyi Béla volt Polgármester úr részt vett a Duna Arénában MVLSZ ülésén, 
ahol szeretett volna többet megtudni, hogy Bugyi településen mikor lehet 
uszoda, de a településünkre leadott szavazaton kívül sajnos nem sikerült előre 
jutni a pillanatnyi gazdasági helyzet miatt.   

- május 30-án szennyvízteleppel kapcsolatos megbeszélés volt, működik a 
rendszer, de vita van az üzemeltető és a kivitelező között, az üzemeltető 
természetesen többet szeretne látni. 

- Mezei Csabával az ELMŰ részéről részt vett egy megbeszélésen a LED 
közvilágítással kapcsolatban. Grep Zrt. már többször megkereste ezzel 
kapcsolatban az Önkormányzatot, azonban ez nem került támogatásra.  

- május 31-én Csizmadi László alpolgármester úrral részt vett egy online okos 
játszótér megbeszélésen, számítástechnikai eszközök segítségével mozgatják 
meg a gyerekeket, szimpatikus, lesz róla még tárgyalás.  

- Június 1-én Drahos Imréné lakost köszöntötte Nagy Szilvia kolléganővel az idős 
hölgy 90. születésnapja alkalmából átadták Orbán Viktor miniszterelnök 
jókívánságait egy csokor virág kíséretében.  

- június 2-án gáztervezővel történt megbeszélés az Ipari Parkkal kapcsolatban, 
melyen részt vett Csizmadi László alpolgármester úr is.  



 5 

- június 3-án ovis ballagások voltak, Csizmadi László alpolgármester úr részt vett 
a Jókai u. Óvoda ballagásán.  

- Az ELMŰ-vel történt szintén egy megbeszélés az Ipari Parkkal kapcsolatban, 
sok tapasztalatot szűrt le az Önkormányzat, például a 20 kV-os trafó hogyan 
menjen oda. A kapcsolatot ápolja az Önkormányzat egy-egy vacsorával, 
telefonbeszélgetéssel, nagyon segítőkészek.  

- részt vett Alsónémedin hulladékgazdálkodással kapcsolatos megbeszélésen a 
településen elhatalmasodott hulladék elszállítási probléma megoldásával  
kapcsolatban. Körvonalazódik a megoldás, az jelenti a problémát, hogy 2023. 
július 1-ével elveszik minden önkormányzattól a hulladékszállítási 
kötelezettséget és átadásra kerül a MOL-nak, tehát állami feladat lesz.   

 
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: 
 

92/2022. (06.16.) sz. K.t. határozat: 
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy elfogadja a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról-, valamint a két ülés között 
végzett Polgármesteri munkáról szóló beszámolót.  
  
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
Határidő: azonnal 

 

2. Szolgáltatási díjak megállapítása  
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 Pénzügyi osztállyal 
történt egyeztetés után azt látja, hogy 152 adag ebédet fizet az Önkormányzat, amelyből 
végül 32 adagból lesz bevétel. Javasolja a díjak megemelését.  
 
Bálintné Balogh Mária képviselő: Véleménye szerint, amelyik család nem tudja kifizetni, ott 
a szülő gondoskodik a kedvezményről, aki tudta fizetni, az a család pedig ezután is ki fogja 
fizetni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a szolgáltatási díjak 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el: 
                                                            Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

       elfogadta a 14/2022. (VI.17.) sz. önkormányzati rendeletét 
                                                            A szolgáltatási és adójellegű képviselő-testületi  
                                                            hatáskörben kivetett díjakat meghatározó egyes  
                                                           önkormányzati rendeletek módosításáról.  
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3. Bugyi Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosítás lezárása  
                  Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
                  Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, kéri a Képviselő-testület 
tagjait, ha van kérdés, kiegészítés azt tegyék meg.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja a HÉSZ módosítás 
lezárásáról szóló határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                       93/2022.(06.16.) Kt. sz. határozat: 

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

Bugyi Nagyközség Helyi Építési az egy telken elhelyezhető 

lakásszám telekterület-arányos szabályozása című 

tervmódosítással kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 

 

1. Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

a településfejlesztési, településrendezési és településképi 

feladataival összefüggő partnerségi egyeztetésének 

szabályairól szóló 6/2017. (V.16.) Önkormányzati 

rendelete, valamint „veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 

szabályokról” szóló 2021. évi XCIX. törvény szerint 

lefolytatott partnerségi és lakossági egyeztetést lezárja. Az 

egyeztetés kapcsán a partnerség és a lakosság részéről 

észrevételek, vélemények nem érkeztek.  

2. A tervmódosítás egyeztetése a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 41.§-ban foglaltak 

szerint, és annak                  9. mellékletében biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének 

kikérése mellett megtörtént, a szervek a tervmódosítást nem 

kifogásolták. 

3. A véleményezési szakasz jelen döntés közzétételével zárul 

le. 

4. A Képviselő-testület a felkéri polgármestert, hogy 

kezdeményezze a Helyi Építési Szabályzat az egy telken 

elhelyezhető lakásszám telekterület-arányos szabályozása 

című tervmódosítás vonatkozásában a Pest megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítészénél a 314/2012.(XI.8.) 

Kormányrendelet 40.§ (1) bekezdés szerint az állami 

főépítésznek benyújtandó dokumentációval, ún. záró 

véleményének kiadását. 
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Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

   dr Szatmári Attila jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, személyi változás miatt szükséges 
módosítani a Társulási Megállapodást, várja a kérdéseket, kiegészítéseket.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a megállapodás 
módosításáról szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           94/2022. (06.16.) sz. Kt. határozata: 

       

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A 

képviselő-testület a Duna-Tisza közi 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának III. 

számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

  

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

  Határidő: 60 nap 

 
 

5. 10/2007. (VIII.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta, Nemesráda 
település bevonása szükséges az Önkormányzati rendeletbe, akkor tud megvalósulni a 
területen a hulladékelszállítás.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a hulladékgazdálkodási 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadott el: 
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Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadta a 15/2022. (VI.17.) sz. önkormányzati rendeletét 
a Köztisztaságról és a települési szilárd hulladék kezeléséről, a   
hulladék szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezés- 
éről szóló 10/2007. (VIII.15.) sz. önk. rendelet módosításáról                                                       

 

6. Anyakönyvi eseményekkel összefüggő rendelet módosításáról  
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, felmerült, hogy az elmúlt 
veszélyhelyzeti időszakban több olyan esküvő is volt, ahol a párok egyike sem helyi lakos és 
csak a kihelyezett esküvőért kért díjat az Önkormányzat. A veszélyhelyzet megszűnésével 
azonban szükséges módosítani a helyi rendeletet.  
 
 Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester úr szavazásra bocsátja az anyakönyvi rendelet 
módosításáról szóló rendelet-tervezetet, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal az 
alábbiak szerint fogadott el:  

 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  
elfogadta a 16/2022. (VI.17.) sz. önkormányzati rendeletét 

                                                    az Anyakönyvi eseményekkel összefüggő 9/2017. (VI.09.) 
                                                   sz. önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

7. Bugyelláris Egyesület támogatási kérelme  
 Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző Egyesület 
támogatási kérelmet nyújtott be nádtető felújításhoz, melyet pályázati forrásból szeretett 
volna finanszírozni, azonban a pályázatot elutasították és ezért szükséges az 
Önkormányzathoz érkezett támogatási kérelem.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a támogatásról szóló 
határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
                                                           95/2022. (VI.16.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bugyelláris Hagyomány és Értékőrző 
Egyesület (2347 Bugyi, Teleki utca 74-76., adószám: 
18725100-1-13) részére 2022. évben a Tájház nádtető 
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felújítására 270.000 Ft (kettőszázhetvenezer forint) 
támogatást nyújt.  
 
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 
 

 

8. Kérelem 1284/16 hrsz-ú önkormányzati részterület megvásárlása 
iránt 
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 

                  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság megtárgyalta, a Napköziotthonos Óvoda 
bővítése és a közlekedés miatt is szükséges a túlhasználattal érintett terület jogi rendezése.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület 
rendezéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 
                                                                                    96/2022. (VI.16.) Kt. határozat: 
 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete Gálik Ágnes földrendező mérnök 
által készített 1284/10 hrsz-ú 
ingatlantulajdonosok -1284/16 hrsz 
önkormányzati területet érintő -túlhasználatát 
tartalmazó vázrajzot megismerte.  

2) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a túlhasználat rendezésére -
mellékelt rajzon megjelölt módon-  az alábbi 
javaslatot teszi a 1284/10 hrsz-ú tulajdonosok 
felé: 

• a 1284/16 hrsz-ú önkormányzati 
terület túlhasználata az óvoda felöli, 
valamint a játszótér felöli oldalon 
kerüljön megszüntetésre, így az 
1284/10 hrsz-ú terület határa 
továbbra is a jogi határ maradjon. 

• a 1284/10 hrsz-ú terület Abay köz 
felöli jogi határa a felmért túlhasználat 
legyen. 

•  a 1284/10 hrsz-ú terület Teleki utca 
felöli jogi határa – jelenlegi jogi 
határtól számított 10 méterre kerüljön 
megállapításra.   
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A Képviselő-testület felhatalmazza az 
polgármestert, hogy -tulajdonosokkal történő 
egyezséget követően -a fenti tartalommal a 
földmérő szakemberrel a változási vázrajzot 
készíttesse el és a telekalakítási eljárást 
indítsa el. 
 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő- 
testülete a 1284/10 hrsz-ú 
ingatlantulajdonosok részére a 2) pontban 
meghatározott 1284/16 hrszz-ú   túlhasználattal 
érintett önkormányzati területet 3200,-
Ft+áfa/m2 vételáron adja el. 
 
 A Képviselő-testület felhatalmazza az 
polgármestert, hogy a 3) pontban foglalt 
vételáron az adásvételi szerződést megkösse.  

  
Határidő: 30 nap 

                                                                            Felelős: Nagy András Gábor polgármester 
 

9. Kérelem 4021/3 hrsz-ú önkormányzati terület megvásárlása iránt  
       Előadó: Nagy András Gábor polgármester 

Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                  Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: Tóth Bianka felsőványi lakos büfét üzemeltet jelenleg 
ezen a területen, melyet az Önkormányzattól bérel és vásárlási szándékot nyújtott be.  
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a terület 
értékesítéséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 

                                                           97/2022. (06.16.) sz. Kt. határozata:       

Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Tóth Bianka -2347 Bugyi Radnóti Miklós u 12. 

4a) lakos részére Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 

tulajdonában lévő 4021/3 hrsz-ú 738 m2 telket 3500,-

Ft+áfa/m2 összegű vételáron értékesíti.   

 

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa 

a kérelmezőt. 

    Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

    Határidő: 15 nap 
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10.  TEFÜSZ nagyértékű gépvásárlása    
Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 

 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, az intézményvezető 
jelezte, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében szeretne az elavult gépek helyett 
újakat vásárolni.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Megfontolta a jelenlegi benzinnel működő munkagépek 
akkumulátorosra történő cseréjét, azonban elmondja, hogy annak az igénybevételnek, 
amelyben a TEFÜSZ részesíti ezeket a gépeket, nem felelnek meg az akkus gépek.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, Polgármester úr szavazásra bocsátja a kérelemről 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
                                                           98/2022. (VI.16.) Kt. határozat 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a TEFÜSZ intézmény részére plusz 1 000 000,- 
Ft felhalmozási keretet biztosít a 2022. évi költségvetés 
terhére. 
  
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

11. Többletköltség igény facsemeték biztosítására     
        Előadó: Nagy András Gábor polgármester  

 Véleményező: Gazdasági-, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság 
                   Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 
Nagy András Gábor polgármester: A Bizottság tárgyalta, a folyamatos áremelkedés miatt a 
keret már nem fedezi a facsemeték ültetésére szánt összeget, ezért szükséges a 
megemelése.  
 
Szabó Gábor László képviselő: Elmondja, hogy Molnár Tibor képviselő által ajánlott faiskolát 
megkereste, küldtek is árajánlatot, azonban az a lényegesen magasabb ár a jelenleginél, 
ezért sajnos ők nem választhatók, a Gyurászik László képviselő által ajánlott cég viszont nem 
küldött árajánlatot. Véleménye szerint nem is nagyon van facsemete, megvan már kinek 
fogják értékesíteni termesztett facsemetéket.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezt követően Polgármester úr szavazásra bocsátja a 
keret megemeléséről szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
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                                                                 99/2022. (VI.16.) Kt. határozat: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közterületi faültetésére szánt 1 500 000,- Ft 
keretet 3 000 000,- Ft összegre megemeli a 2022. évi 
költségvetés terhére. 
  
Határidő: 2022. június 30. 
Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

 

12. Közbeszerzés kiírása TOP_PLUSZ 1.2.1-21-PT1-2022-00036 azonosító 
számú „Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi Nagyközségben” építési 
beruházás tárgyában   

            Előadó: Nagy András Gábor polgármester 
            Véleményező: Szociális és Jóléti Bizottság 
             Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Nagy András Gábor polgármester: A támogatási szerződés aláírásra került, az engedélyes 
tervek, illetve a műszaki dokumentáció rendelkezésre áll a közbeszerzés kiírására. Elmondja, 
hogy szükséges egy okos zebra készítése is a Művelődési Ház és a Katolikus Templom elé, 
Mészáros Ernő, Csizmadi László, Szabó Gábor László és Polgármester úr Herceghalomra 
utaztak megtekinteni, hogyan működik. Aszfaltba épített LED sor, melyet boka magasságban 
piros és zöld lézerfény világítja meg az átkelni szándékozót.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a közbeszerzés kiírásról 
szóló határozati javaslatot, melyet Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
                     
                                                          100/2022. (VI.16.) Kt. határozat: 

1) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy a, Vállalkozási szerződés az 

Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi nagyközségben 

tárgyú építési beruházás megvalósítására közbeszerzési 

eljárás vonatkozóan nemzeti értékhatárt elérő értékű 

nyílt közbeszerzési eljárás indít.  

2)  Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Bíráló bizottság tagjának megbízza  

• dr. Szatmári Attila jegyző - jogi szakértelem 

• Török Anita - pénzügyi szakértelem 

• Fabók Ferenc - műszaki szakértelem 

• Dr Egresi Márton- közbeszerzési szakértő 

3) Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Vállalkozási szerződés az Kerékpárosbarát fejlesztés 

Bugyi nagyközségben építési beruházás 

megvalósítására” közbeszerzési eljárásra vonatkozó a 

jelen előterjesztésben foglalt ajánlati felhívást, ajánlati 

dokumentációt jóváhagyja.  
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ajánlati 

felhívásban nem értékelési szempontot érintő előírásokat, 

változtatásokat elvégezze. 

 

Felelős: Nagy András Gábor polgármester 

   dr Szatmári Attila jegyző 

Határidő: 15 nap 

                                                   
 

13. Egyebek  
 
Molnár Tibor képviselő: Érdeklődik az elkerülő úttal kapcsolatban, hogy a Sári út is 
bevonásra kerül? 
 
Nagy András Gábor polgármester: Igen, összekötésre került az elkerülő úttal a Sári út.  
 
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 


