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

2015. augusztus 05-i rendkívüli ülésén 
 

Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme 
 
Jelen vannak:    Somogyi Béla - polgármester 

   Nagy András Gábor - alpolgármester,  
 
Bálintné Balogh Mária, Csizmadi László, Józsa László, Molnár Tibor, Szabó 
Gábor László, Szatmáriné dr. Drahos Ildikó - képviselők 
 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szatmári Attila jegyző 
  

NAPIREND ELŐTT 
 
 
Somogyi Béla polgármester köszönti a rendkívüli önkormányzati ülésen megjelent 
Képviselőket, majd megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 9 megválasztott 
tagjából 8 fő jelen van, távol maradt Rácz Zsolt képviselő. 
Ismerteti a Képviselőket, hogy határidős napirendek megtárgyalása miatt hívta össze a 
Testületet.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását és megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta azt: 
 

 
1. Döntéshozatal a 2015. évi helyi kitüntető-díjak adományozásáról 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
2. Javaslattétel 2015. évi Pest Megyei Kitüntető díjra 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
3. Bessenyei György Művelődési Ház felújításra árajánlat ismertetése 

Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

4. OBO rendezési terv módosítás 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
 

5. Sportcsarnok látványterveinek bemutatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
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NAPIRNED TÁRGYALÁSA 
 

1. Döntéshozatal a 2015. évi helyi kitüntető-díjak adományozásáról 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 
 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy 2015-ben több javaslat 
is érkezett a helyi kitüntető díjazottakra. Ezt követően ismertette a jelöléseket.  

 
Az önkormányzat zárt ülés keretében tárgyalta a 2014. évben adományozásra kerülő helyi 
kitüntető díjakra érkezett javaslatokat és az alábbiak szerint döntött: 
 
Néhai Molnár Albert kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 
 

123/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy 2015. évben „Posztumusz Díszpolgári 
Cím”-et adományoz néhai Molnár Albert részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
Nyúl Károlyné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

124/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség 
Egészségügyéért „Dr. Abay Frigyes Díj”-at adományoz 
Nyúl Károlyné részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
 
Pavella Krisztina kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
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125/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség Kultúrájáért 
„Osváth László Díj”-at adományoz Pavella Krisztina 
részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Somogyi Béla polgármester: Tájékoztatta a Képviselőket, hogy minden kitüntető díjból 
évente csak egy adományozható, míg 2015-ben Énekes Sándor díjra két személy részére 
érkezett javaslat. Dönteni kell, hogy módosítsák a rendeletet, vagy a két jelölt közül csak egy 
kapjon díjat. 
Csizmadi László képviselő: Már tavaly is amellett döntött a Testület, hogy egy címből egy 
díjat adjanak ki, most is ragaszkodjanak ehhez a döntéshez. 
 
Ezt követően a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a javaslatokat, mely eredménye az 
alábbiak szerint alakult:  
 
Bálint Dezsőné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen és 1 
tartózkodási szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

126/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj”-at adományoz Bálint Dezsőné 
részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Krizsán László kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 7 igen és 1 nem 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

127/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség Ifjúságáért 
„Énekes Sándor Díj” adományozását Krizsán László 
részére nem támogatta. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
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Szivósné Nagy Szilvia kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

128/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség 
Közszolgálatáért „Köztisztviselői Díj”-at adományoz 
Szivósné Nagy Szilvia részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 
Matics László kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen szavazattal 
az alábbiak szerint fogadta el: 

129/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség 
Közbiztonságáért Díj”-at adományoz Matics László 
részére. 
 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
 

Németh Mihály Istvánné kitüntetéséről szóló határozati javaslatot a Képviselő-testület 8 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

130/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy 2015. évben Bugyi Nagyközség 
Környezetvédelméért „Törpe nőszirom Díj”-at 
adományoz Németh Mihály Istvánné részére. 

 
Határidő: 2015. augusztus 20. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

2. Javaslattétel 2015. évi Pest Megyei Kitüntető díjra 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 
Véleményező: Kulturális Bizottság 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: A bizottsági ülésen javasolta a Pest megyei Környezetvédelmi 
Díjra a Hunland Trade Kft.-t, mivel az intenzív gazdálkodásuk mellett az általuk végzett 
munka megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, ami természetesen a modern 
technológiájuknak is köszönhető. Telephelyeik rendezettek, a földek szélén az árkok is 
rendben vannak tartva. 
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Szabó Gábor László képviselő: Vadgazdálkodási szempontból nem mindig jó amit végeznek, 
de a kisállatok pusztulása elkerülhetetlen a kisebb gazdálkodóknál is, viszont a Hunland Kft. 
korszerű módszerekkel dolgoztat, figyelve a környezetvédelemre.   
 
További hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
és megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 
 

131/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
a Pest Megyei Önkormányzat által meghirdetett „Pest 
Megye Környezetvédelméért Díj”-ra felterjeszti a 
Hunland Trade Kft-t. 

 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 

 

3. Bessenyei György Művelődési Ház felújításra árajánlat ismertetése 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 

Somogyi Béla polgármester: A művelődési ház külső felújítására és a belső vizes blokk 
felújításra kértek két cégtől árajánlatot. A Kinamé Kft. gyáli cég ajánlata 6,4 millió + ÁFA 
összegről szól, a Gomép Kft. lajosmizsei cég ajánlata 4.26 millió + ÁFA összegben adott 
ajánlatot a munkálatokra. Lényeges a két ár közötti különbség, ezért úgy gondolja, hogy az 
olcsóbb mellett kell dönteni. Mivel már augusztus van és közeleg a 20-i program, a határidő 
rövidsége miatt a mosdók működésére nagy szükség lenne, mert az a közönség felé meg lesz 
nyitva, ezért javasolni fogja, hogy azzal kezdjék a munkát, majd ezt kövesse a külső felújítás.  
 
Hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el: 

 
132/2015. (VIII.05.) sz. Kt. határozat  
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy dönt, hogy Beleznay kastély kültéri karbantartási és 
javítási munkáira és a vizes blokk rész átalakítására 
vonatkozóan a 
GOMÉP Kft.-vel, Cím: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.  
 
Adószám: 10660612-2-03 
4.261.762.-Ft + ÁFA ajánlatát fogadja el.  
Felhatalmazza Somogyi Béla polgármestert a szerződés 
megkötésére.   
 
Felelős: Somogyi Béla polgármester 
Határidő: 15 nap 
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4. OBO rendezési terv módosítása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
 

Szatmári Attila jegyző: A rendezési tervet meg kellett küldeni a Főépítésznek záró-
véleményezésre. A kért módosítások beépítésre kerültek, a fejlesztésnek nincs akadálya. Az 
építési helyek kikerültek, most csak egy építési helyet tartalmaz az építési terv, az épületek 
bárhol elhelyezhetőek az előírásoknak megfelelően. A beépítési százalékot és az 
oldaltávolságot kell majd tartani. A főépítész elfogadásra javasolja a tervmódosítást.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt, a Polgármester úr szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet, 
melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta: 
 

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadta a 11/2015. (VIII.06.) számú rendeletét Bugyi 
Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről szóló 23/2009 (XI.24.) számú rendeletének 
módosítására. 
  

 

5. Sportcsarnok látványterveinek bemutatása 
Előadó: Somogyi Béla polgármester 

 Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva 
 
Somogyi Béla polgármester: Ismerteti, hogy az elmúlt időszakban a kért hiánypótlás minden 
pontját meg tudták válaszolni határidőn belül. Az áttervezés megkezdődött, amit a végén fel 
kellett gyorsítani. Pénzügyi-műszaki ütemezési tervet is készíteni kellett, mely az alábbiak 
szerint állt össze: 
- 2015 augusztusában a közbeszerzési felhívás összeállítása a kiviteli tervekkel, 
- szeptembertől november 30-ig a közbeszerzési eljárás, 
- december 31-ig a munkaterület átadás-átvétel,  
- 2016. januártól május 31-ig pénzügyi teljesítés 25 %-os szinten,  
- júniusban a pénzügyi elszámolás első szintje,  
- augusztus 31-ig a pénzügyi teljesítés 60 %-os szinten,  
- júliusban ennek pénzügyi elszámolása,  
- a teljes befejezés november 30-ig,  
- a pénzügyi teljesítés 100 %-ban 
- decemberben a pénzügyi elszámolás   
Ezt követően szeretné hallani a véleményeket a látványtervekről. 
 
Molnár Tibor képviselő: A helyszínrajz alapján úgy látja, hogy a parkoló nem lesz elegendő a 
csarnok méretéhez. 
 
Somogyi Béla polgármester: A parkolót még meg kell terveztetni, az külön fejezet lesz. A 
szakhatósági hozzájárulást úgy kapta meg az Önkormányzat, hogy külön meg kell terveztetni 
és jóvá kell hagyatni a parkolót.  
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Szatmári Attila jegyző: Az OTÉK-ban elő van írva, hogy a hasznos alapterülethez mekkora 
parkolót kell építeni.  
 
Csizmadi László képviselő: A Beleznay kastély parkolóját az iskola parkolóját és a Templom 
úti parkolót is hozzá lehet számolni, mert a közvetlen környezetében van a Sportcsarnoknak. 
 
Somogyi Béla polgármester: A nagyobb rendezvényeket mindig szervezni kell, amihez a 
parkolást is meg kell oldani. Más településen sem a városban parkolnak az autók, olyan 
esetben meg kell nyitni számukra a sportpályát és a parkolást biztosítani kell.  
 

Napirenden kívül 
 

Szabó Gábor László képviselő: Már tény, hogy az Amatőr S.E. és a Bugyi S.E. között nem lesz 
rangadó, ami csalódást váltott ki az emberekből és különféle pletykákat hallani arról, hogy 
egyes egyesületi játékosok pénzért játszanak a Bugyi Sportegyesületben, miközben ilyen sor 
nem szerepel a költségvetésben. Úgy gondolja, hogy ennek elejét kell venni és átláthatóvá 
kell tenni a Bugyi S.E. költségvetését. Ameddig nem lesz átlátható költségvetése az 
Egyesületnek, addig nem tudja az Önkormányzati költségvetést sem megszavazni.  
 
Somogyi Béla polgármester: Két évvel ezelőtt a költségvetés teljes átvilágításon ment át, 
semmi szabálytalanság nem volt. Amennyiben további konkrét jelzés érkezik, újra átvilágítást 
kap a könyvelés.  
 
Több napirendi pont nem lévén a Polgármester úr megköszönte a rendkívüli ülésen a 
megjelenést és az ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

Somogyi Béla       Szatmári Attila 
                         polgármester           jegyző 


